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แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักทรัพย์สินและ

รายได้ จัดท าขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักทรัพย์สินและรายได้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินงานด้านการ

จัดซือ้ จัดจา้ง เพื่อติดตาม ประเมินผลอันเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีตัวชีว้ัดและเป้าหมาย คือ 

ตัวชี้วัด คือ   ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมาย   ร้อยละ 80 

 ทั้งนี ้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการ
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การประชุม เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่  เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ

ให้กับหนว่ยงานได้รับทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชีว้ัดและเป้าประสงค์ที่

ก าหนด
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บทที่ 1 บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาองค์กร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สววนสุนันทา ซึ่งท าให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานและกระบวนการท างาน 

การจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงนิพัสดุ และบุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้

อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเกี่ยวกัน จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะ

งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีล า ดับขั้นตอนการท างานและมี

เอกสารอ้างอิงในเรื่องการเบิกจ่าย กฏระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรรู้และเข้าใจใน

กระบวนการเบิกจ่ายเงนิ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  

การบริหารงานพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการ เป็นระบบการ

ด าเนินงานที่ต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มีการวางระบบ

บริหารจัดการที่ดีอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับ จากการติดตามการบริหารจัดการ

ด้าน พัสดุ ของหน่วยงาน พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการ

จัดท าบัญชี ที่ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากส านักทรัพย์สิน

และรายได้เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการไม่มาก จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่เป็น

ลูกจ้างมาเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในฐานะหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในงานต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งบุคลากร

เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชี พัสดุ ไม่มากนัก อีกทั้งการวาง

ระบบในการบริหารงานระหว่างงานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี ยัง

เป็นระบบที่ใช้คนเป็นด้านหลักไม่มีการใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ทาให้ตัวเลขที่แต่ละ

งานยึดถือยังมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่  

ด้วยเหตุนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานต้องด าเนินการด้วยความสุจริต 

ทันเวลาที่ต้องใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้โดยค านึงถึงการ

รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้ค้าและต้องป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ต่อผู้เสนอราคา ผู้เสนองาน หรือคู่สัญญากับ

มหาวิทยาลัย ทุกรายด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการพิจารณาและไม่

ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) โดยเปรียบเทียบ

ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ได้

ผลลัพธ์คุ้มค่าด าเนนิการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหม้ีการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  
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1.2 โครงสร้ำงองค์กร 

 

 
 

 

1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หน่วยงำน/รำยกำร จ ำนวนเงนิเบิกจ่ำย 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            20,437.00  
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            75,970.00  
ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ   
     ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่              1,199.00  
ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม   
     ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว            18,000.00  
ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ   
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          274,909.02  

รวม          390,515.02  
 ข้อมูลรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดย

ความเห็นชอบของสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา จัดสรร 

รายได้ และหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจ า

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหา จัดสรร รายได้และหรือผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 โดยได้ด าเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานส านักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558 

การจัดตั้งส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้ และหรือ

ผลประโยชน์ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ซึ่งภาระงานของส านักทรัพย์สินและรายได้ จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์

ตลอดจนประเมนิผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ส านักทรัพย์สินและรายได้ จะเป็นหน่วยงาน

หลักที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยตรง จากโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง

บริการวิชาการของคณะต่าง ๆ (รายได้จากโครงการบริการวิชาการน าเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

เต็มจ านวน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ท าหน้าที่เพียงผ่านเรื่อง) จึงท าให้ส านักทรัพย์สินและรายได้มี

รายรับที่สูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้นโครงการบริการวิชาการ จึงไม่ถือเป็นรายได้ที่ส านัก

ทรัพย์สินและรายได้เป็นผู้สร้างสรรค์ หากแต่เป็นการบริหารจัดการของทางคณะต่าง ๆ ที่ให้บริการ

วิชาการและน าเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัยผ่านส านักทรัพย์สินและรายได้ซึ่งในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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จะต้องด าเนินงานหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใจบทบาทที่

แท้จริงและศักยภาพที่แท้จริงสูงสุดที่ส านักทรัพย์สินและรายได้จะสามารถกระท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยด าเนินการดว้ยทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดในสภาวะปัจจุบัน อันเป็นการ

สนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ  

ส านักทรัพย์สินและรายได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลโครงการจัดหารายได้ และโครงการ

บริการวิชาการต่าง ๆ เท่านั้นแต่ในปัจจุบันส านักทรัพย์สินและรายได้ ยังต้องด าเนินการจัดหารายได้

และผลประโยชน์ต่าง ๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้

1) ส านักมีการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคคล  วัตถุดิบ  เครื่องจักรของทุกโครงการเพื่อ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่มอียู่ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2) ส านักมีการจัดประชุมผู้จัดการเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน    

3) ส านักมีการวางแผนของฝ่ายธุรกิจ วางแผนการจัดหารายได้ของตนเองเพื่อน าเสนอผู้บริหาร

และวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของแผนงานเพื่อน ามาปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ในการนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจและเพิ่มพูนความสามารถให้แก่บุคลากรจัดฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ  การให้บริการด้วยใจ การ

ท างานเป็นทีมและการสื่อสารประสานงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันส านักทรัพย์สินและรายได้ มีหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลแบ่ง

ออกเป็น 5 ฝา่ย 1 หน่วยงาน ได้แก่   

1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

 2. ฝา่ยธุรกิจผลติอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. ฝ่ายธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อการศกึษา  

4. ฝ่ายสถาบันฝกึอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

5. ฝา่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  

สินค้ำและบริกำรของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการรายได้  และหรือผลประโยชน์ ซึ่งภาระงาน จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์

ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ จากโครงการจัดหารายได้จากสินค้าและ

บริการ ดังตอ่ไปนี ้ 

1. สินค้าและบริการ 

   1) ดา้นสื่อและสิ่งพิมพ์ 

   2) ดา้นวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศกึษา 
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   3) ดา้นสวนสุนันทาโฟโต้ 

   4) ด้านน้ าดื่ม 

   5) ดา้นเบเกอรี ่

   6) ดา้นอาหารและเครื่องดื่ม 

   7) ด้านที่พักอาศัย   

   8) จ าหนา่ยตั๋วท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

2. งานวิจัย/ที่ปรึกษา 

   1) ด้านการวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ   

3. บริการวิชาการ 

   1) ดา้นการจัดการสัมมนาและฝกึอบรม 

   2) ดา้นการจัดบริการทางวิชาการ 

4. งานให้เชา่พืน้ที่ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้มุง่เน้นที่คุณภาพของสินคา้และบริการ ถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่

ค่อนข้างสูง แต่ยังเน้นสินค้าและบริการที่ตอบสนอง/เอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยฯ ในราคาที่ต่ า ถือเป็นว่าเป็นสวัสดิการให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 

และมีราคาที่ถูกกว่าคู่แขง่ขันในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเน้นความเอกลักษณ์ ความเป็นชาว

วังสวนสุนันทา ดว้ยการตกแต่งร้านค้า สถานที่ และการให้บริการที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและ

การบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ส านักทรัพย์สินและรายได้มีฝ่ายธุรกิจทั้งหมด 5 ฝ่าย 1 หน่วยงาน แบ่งตามรายละเอียด 

ดังตอ่ไปนี ้

 1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

    กำรให้บรกิำร 

        โรงแรมวังสวนสุนันทาเป็นสถานที่ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อ

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารและการจัดการโรงแรมและด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

บริหารงานโดยส านักทรัพย์สินและรายได้ นอกจากให้บริการห้องพัก มีสถานที่ส าหรับการจัดประชุม 

งานเลี้ยง และฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพราะมีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ 

รายละเอียดโรงแรมวังสวนสุนันทา 

1. หอ้งพัก จ านวน 67 หอ้ง  

2. หอ้งประชุม สัมมนา จัดเลีย้ง 4 หอ้ง 

3. หอ้งอาหารแก้วเจ้าจอม  

4. สระว่ายน้ า 

5. งานคลินกิวังสวนสุนันทา 
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 2. ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

   สินค้ำและบริกำร 

ฝา่ยธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นฝ่ายที่ตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลก าไรตั้งอยู่ภายในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา โดยทางส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็น

ผูบ้ริหารควบคุมการด าเนินงาน เพราะการด าเนินการในสถานศึกษาไม่เน้นผลก าไรเป็นส าคัญ รายการ

สินค้าและบริการจะมีให้เลือกไม่มากนัก คุณภาพ และรสชาดอาหารจะอยู่ในระดับพอใช้  เป็นธุรกิจ

ส าคัญธุรกิจหน่ึง  ที่สามารถสร้างรายได้ เนื่องจากสินค้าและบริการ ภายใต้การด าเนินงานถือเป็นหนึ่ง

ในสี่ปัจจัยส าคัญที่เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ การด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้าง

อาชีพ สรา้งรายได้ ให้แก่หน่วยงานพอสมควร สินค้าและบริการอยู่ภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายธุรกิจ

ผลติอาหารและเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. งำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 

หนึ่งในผลิตภัณฑภ์ายใต้การดูแลของฝา่ยธุรกิจผลติอาหารและเครื่องดื่มที่มีความส าคัญ

คือ น้ าดื่มแก้วเจ้าจอม ซึ่งผ่านการผลติที่ได้มาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและ

ยา (อย.) วา่มีความสะอาดและปลอดภัย 

 ประเภทการให้บริการ  

1) น้ าดื่ม 350 ซีซี 

2) น้ าดื่ม 600 ซีซี 

3) น้ าดื่ม 1,500 ซีซี  

4) น้ าถ้วย 200 ซีซ ี 

2. งำนผลิตและจ ำหน่ำยเบเกอรี่  

1) ขนมอบต่างๆ 

2) รับจัดขนมเบรกส าหรับประชุม/ฝึกอบรม 

3) รับจัดงานเลี้ยงตอ้นรับหรอืเลี้ยงรับรอง 

4) จัดท าเค้กรูปแบบต่างๆจ าหน่ายในราคาปลีกและส่ง 

 สินค้ำและบริกำร 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ สังกัดส านักทรัพย์สินและรายได้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานฝึกทักษะการปฏิบัติการของนักเรียน นักศึกษา ต่อมาได้พัฒนาเป็น

หนว่ยงานจัดหา มีสว่นงานในการด าเนินงาน 3 งาน ดังตอ่ไปนี้ 

1. งานวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศกึษา 

2. งานสุนันทาโฟโต้ 

3. งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจา้จอม 
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เป็นฝ่ายธุรกิจในการให้บริการสินค้าและบริการ ภาพถ่าย บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์

เพื่อการศึกษา เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดหารายได้  โดยมีส านักงานและสถานที่

ผลติอยู่ที่อาคาร 34 และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ (อาคาร 47) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ ร้านให้บริการถ่ายภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย และบริเวณ

ตลาดเทเวศร์ มีทั้งโรงพิมพ์ต้นทุนต่ า และโรงพิมพ์ก าลังผลิตสูงทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งกิจการสามารถ

เผชิญกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลักภายในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการ

ถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีแนวโน้มขยายธุรกิจให้บริการสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดย

มุ่งเน้นไปตามหนว่ยงานราชการ บริษัท ห้างรา้นและหนว่ยงานตา่ง ๆ  

  งำนวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำรศึกษำ 

    สินค้ำและบริกำร 

1. บริการจ าหน่าย ต าราเรียน และหนังสือทั่วไป 

2. บริการจ าหน่าย สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และของใช้ต่างๆ 

3. บริการจ าหน่าย เครื่องหมาย และเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

4. บริการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ใหก้ับหนว่ยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

5. บริการรับฝากขาย และจ าหน่ายของที่ระลึก ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ รูปแบบต่าง ๆ ขอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    งำนสุนันทำโฟโต้ 

    สินค้ำและบริกำร 

งานสุนันทาโฟโต้สนับสนุนและส่งเสริมให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

พร้อมกับให้ความร่วมมอืท ากิจกรรมเชงิวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

เรียนการสอนยึดนักศึกษาเป็นส าคัญ พรอ้มสนับสนุนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่นักศึกษาเป็นอย่าง

มีคุณภาพโดยไม่มุ่งผลก าไร การด าเนินการเป็นระบบ เชื่อถือได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายภาพ ล้างอัดภาพและหน่วยงานให้บริการด้านงานพิมพ์ที่ทันสมัย

ให้บริการนักศึกษา เจ้าหนา้ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและบุคคลทั่วไป 

งำนสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้ำจอม 

สินค้ำและบริกำร 

งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม ให้บริการผลิตภาพถ่ายและบริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการประกอบ

ธุรกิจจัดหา ปัจจุบันลูกค้าหลักของกิจการ คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ ร้านให้บริการถ่ายภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย บริเวณเทเวศร์ โรงพิมพ์

ต้นทุนต่ า และโรงพิมพ์ก าลังผลติสูงทั้งในและนอกพืน้ที่ ต่าง ๆ  
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4. ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 

กำรให้บรกิำร 

ฝา่ยสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความ

พร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้ความรู้ ฝึกอบรม 

และการการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้จากการ

อบรม และได้รับประสบการณ์จากการดูงานในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้าน

การพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาชุมชนของประเทศ

ไทยได้ โดยการอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ  

น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสบืไป 

 5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

กำรให้บรกิำร 

ให้บริการ พืน้ที่เช่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าที่มหีลากหลายนอกเหนือจาก

การกิจกรรมของนักศึกษา หรอืกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยเพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการ โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น เช่น สนามสอบวัดผลประเมินผลของหน่วยงานภายนอก 
 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศของสินค้าและบริการ 
 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินรายได้                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มปีระสิทธิผล   

 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจัดหารายได้และการลงทุน ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          

ให้มคีวามเป็นอิสระคลอ่งตัวในการด าเนินการบริหารจัดการผลติผลและบริการ 

3. ให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวิต ให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ให้มคีุณภาพและมีประสทิธิผล โดยมีการบริหารโครงการจัดหารายได้  

2. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสวนสุนันทา 

  3. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ การลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
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1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

    บริหารสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน สร้างเสริมรายได้ ให้ประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุน 

วิชาการ ส านักงานในอนาคตด้วยหลักธรรมาภบิาล 
 

1.5.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

    เป็นหนว่ยงานจัดหารายได้ที่ให้บริการและครบวงจรอย่างมอือาชีพ 
 

1.5.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

    เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผูน้ าด้านสินค้าและบริการ 
 

1.5.7 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

      S : SERVICE MIND   บริการด้วยใจ 

      E : EMPOWERMENT   การกระจายอ านาจให้การตัดสินใจ 

      R : RESULTS   เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริการ 

      V : VALUE ADDED   การสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

       I  : INNOVATION    การพัฒนานวัตกรรม 

       C : CONCIOUS   จติส านึกในการพัฒนาองค์กร 

       E : ETHICAL BEHAVIOR   ด าเนนิการอย่างมีจริยธรรม 
 

 1.5.8 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ (Development Goals) 

 เป้ำหมำยที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์รสู่ความเป็นเลิศ : เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิการของผูบ้ริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการการ

ให้ความส าคัญกับผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้าง

นวัตกรรมและการเรียนรู ้การก ากับดูแลตนเองที่ดี การจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ

กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน 

เพื่อให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงานและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน  
 

 เป้ำหมำยที่ 2 การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ : เพื่อสนับสนุนบูรณาการ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคปัจจุบันการตลาดได้มีวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญ

ที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเครือข่ายต่างมีบทบาทส าคัญต่อการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  มีการ

ร่วมมือกันในเรื่องตา่ง ๆ พัฒนาไปสู่ระดับของการลงมอืท ากิจกรรมรว่มกัน ด้วยเป้าหมายที่รว่มกันด้วย 
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 เป้ำหมำยที่ 3 การจัดหารายได้ : เพื่อด าเนนิการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้มคีวามสามารถในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นตามฝ่ายธุรกิจของส านักทรัพย์สิน

และรายได้ จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ งานวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ งานบริการ

วิชาการ งานการจัดสัมมนาและฝึกอบรม งานให้เช่าพื้นที่ โดยสินค้าและบริการที่จ าหน่ายมุ่งเน้นที่

คุณภาพ ถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่ยังเน้นสินค้าและบริการที่ตอบสนอง/เอื้อ

ประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นว่าเป็นสวัสดิการให้บริการแก่

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งขันในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเน้น

ความเอกลักษณ์ ความเป็นชาววังสวนสุนันทา ดว้ยการตกแต่งร้านค้า สถานที่ และการให้บริการที่ช่วย

เสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและการบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจ  
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บทที ่2 

แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  

 1) ด าเนนิการดว้ยความสุจริต ทันเวลาที่ต้องใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

 2) ด าเนนิการโดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้คา้

และต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ช่ือเสียงและภาพพจน์ของหนว่ยงานด้วย 

 3) ด าเนนิการกับผูเ้สนอราคา ผูเ้สนองาน หรอืคู่สัญญา ทุกรายด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านการ

ให้ข้อมูลข่าวสารและการพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

 4) ค านงึถึงความคุ้มค่าของเงนิ โดยเปรียบเทยีบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มคีุณภาพดี 

เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า 

 5) ด าเนนิการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  

6) วางแผนและจัดท าแผนในการจัดหาที่ดเีพื่อให้ได้พัสดุภายในเวลาที่ต้องการใช้และรีบด าเนินการ

ตามแผนภายในเวลาที่ก าหนด 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 2.3.1 ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
  

 2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน สินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้เพื่อให้มีเสถียรภาพทาง

การเงนิ 

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า มีทักษะ ความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 2 

 2.1 ผู้รับบริการ มึความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการขององค์กรและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ

ของสนิค้าและบริการ 

 2.2 พัฒนาปรับปรุงวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และสร้าง

รายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

 2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มิ.ย. 2564 

2 รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มิ.ย. 2564 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก.ค. 2564 

4 น าเสนอแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ให้ผู้บริหารหน่วยงาน 

ก.ค. 2564 

5 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส.ค. 2564 

6 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผูบ้ริหารทราบ 

  6.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 2564 

  6.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจกิายน 2564 

  6.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2564 

  6.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม 2565 

  6.5 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

  6.6 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมนีาคม 2565 

  6.7 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2565 

  6.8 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

 

 

ต.ค.64 

พ.ย.64 

ธ.ค.64 

ม.ค.65 

ก.พ.65 

มี.ค.65 

เม.ย.65 

พ.ค.65 

          ระดับหน่วยงำน 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

รอ้ยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ≥80 
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ล าดับที ่ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

  6.9 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมถิุนายน 2565 

  6.10 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฏาคม 2565 

  6.11 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

  6.12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 2565 

มิ.ย.65 

ก.ค.65 

ส.ค.65 

ก.ย.65 

7 สรุปและทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กันยายน 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน

มี (/) ไม่มี (/)

1
 โครงการสง่เสริมการผลติสนิคา้และบริการ  : ส านกั

ทรัพย์สนิและรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 : เคร่ืองมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 1 รายการ P P 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟา้ 1 รายการ P P 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

2
 โครงการสง่เสริมการผลติสนิคา้และบริการ  : ส านกั

ทรัพย์สนิและรายได้

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 : เคร่ืองบันทึกเวลา 1 รายการ P P 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิแขวน 2 รายการ P P 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

45,000.00

3
 โครงการสง่เสริมการผลติสนิคา้และบริการ  : ส านกั

ทรัพย์สนิและรายได้

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ 1 รายการ P P 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลกูขา่ย 5 รายการ P P 150,000.00 เฉพาะเจาะจง

180,000.00

4 โครงการจัดหารายได ้ : ฝ่ายธุรกจิโรงแรมวังสวนสนุนัทา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 : ตูแ้ชเ่ย็นสแตนเลส 1 รายการ P P 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา(NOTEBOOK) 2 รายการ P P 46,000.00 เฉพาะเจาะจง

91,000.00

5 โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิมัลตมิเิดยีเพือ่การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

1 : เคร่ืองบันทึกเสยีงพร้อมไมค ์ 1 รายการ P P 6,900.00 เฉพาะเจาะจง

6,900.00

6 โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิมัลตมิเิดยีเพือ่การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับออกแบบกราฟฟคิ 2 รายการ P P 124,200.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 รายการ P P 24,900.00 เฉพาะเจาะจง

3 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7 รายการ P P 163,800.00 เฉพาะเจาะจง

4 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 รายการ P P 35,800.00 เฉพาะเจาะจง

งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติในปี

 2565

(บาท)

เงนินอก

งบประมาณ

หรอืเงนิสมทบ 

(ล้านบาท)

จัดจ้าง ประกวด

ราคา

e-

bidding

วิธอีืน่ ๆ 

ระบุช่อง

หมายเหตุ

ประกาศ

จัดซือ้จัด

จ้าง

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

ลงนามใน

สัญญาป.ี..

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

มีการส่ง

มอบปี...

(เดือน/ปี)

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนือ่งท่ี

ผูกพนั

งบประมาณปี

ต่อไป

งานท่ีเสร็จ

ภายในป ี2565

จัดซือ้

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจัดซือ้ จัดจ้าง ปงีบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธกิาร (ไม่เกิน 500,000)

ล าดับ

หมวดค่าครุภัณฑ์/ท่ีดินสิง่ก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธกีาร (/) ออกแบบ

หรอืก าหนด

ลักษณะ

เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิัติการ แผนการจ่ายเงนิ

หมายเหตุ



แผนงาน

มี (/) ไม่มี (/)

งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติในปี

 2565

(บาท)

เงนินอก

งบประมาณ

หรอืเงนิสมทบ 

(ล้านบาท)

จัดจ้าง ประกวด

ราคา

e-

bidding

วิธอีืน่ ๆ 

ระบุช่อง

หมายเหตุ

ประกาศ

จัดซือ้จัด

จ้าง

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

ลงนามใน

สัญญาป.ี..

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

มีการส่ง

มอบปี...

(เดือน/ปี)

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนือ่งท่ี

ผูกพนั

งบประมาณปี

ต่อไป

งานท่ีเสร็จ

ภายในป ี2565

จัดซือ้

ล าดับ

หมวดค่าครุภัณฑ์/ท่ีดินสิง่ก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธกีาร (/) ออกแบบ

หรอืก าหนด

ลักษณะ

เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิัติการ แผนการจ่ายเงนิ

หมายเหตุ

5 : เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ 12 รายการ P P 44,400.00 เฉพาะเจาะจง

6 : เคร่ืองพมิพด์จิติอลอัดภาพ 1 รายการ P P 900,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,293,100.00

7 โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิมัลตมิเิดยีเพือ่การศึกษา ท่ีดินและสิง่ก่อสร้างจบในปี

1 : งานปรับปรุงภูมทิัศนท์างขึ้นสนุนัทาโฟโต้ 1 รายการ P P 300,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : งานปรับปรุงห้องถา่ยภาพ 1 รายการ P P 600,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 : งานปรับปรุงศูนยหนงัสอื 1 รายการ P P 400,000.00 เฉพาะเจาะจง

4 : งานปรับปรุงส านกังานฝ่ายธุรกจิมัลตมิเิดยีเพือ่การศึกษา 1 รายการ P P 700,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,000,000.00

8 โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 : ตูแ้ชเ่คก้ 1 รายการ P P 49,500.00 เฉพาะเจาะจง

2 : คูลเลอร์ไฟฟา้ 1 รายการ P P 13,300.00 เฉพาะเจาะจง

62,800.00

9 โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 : เคร่ืองบันทึกเงนิสด 1 รายการ P P 21,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองปรับอากาศชนดิตดิผนงั 1 รายการ P P 55,000.00 เฉพาะเจาะจง

76,000.00

10
โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการ

ท่องเทีย่วเพือ่การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองโทรสาร 3 รายการ P P 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : โทรศัพท์ไร้สาย 3 รายการ P P 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

90,000.00

11
โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการ

ท่องเทีย่วเพือ่การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ 3 รายการ P P 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา(NOTEBOOK) 8 รายการ P P 280,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 10 รายการ P P 350,000.00

4 : เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ 6 รายการ P P 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

5 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย 1 รายการ P P 200,000.00 เฉพาะเจาะจง

968,000.00

12  โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิพื้นทีใ่ห้เชา่ ครุภัณฑ์การเกษตร



แผนงาน

มี (/) ไม่มี (/)

งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติในปี

 2565

(บาท)

เงนินอก

งบประมาณ

หรอืเงนิสมทบ 

(ล้านบาท)

จัดจ้าง ประกวด

ราคา

e-

bidding

วิธอีืน่ ๆ 

ระบุช่อง

หมายเหตุ

ประกาศ

จัดซือ้จัด

จ้าง

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

ลงนามใน

สัญญาป.ี..

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ

มีการส่ง

มอบปี...

(เดือน/ปี)

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนือ่งท่ี

ผูกพนั

งบประมาณปี

ต่อไป

งานท่ีเสร็จ

ภายในป ี2565

จัดซือ้

ล าดับ

หมวดค่าครุภัณฑ์/ท่ีดินสิง่ก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธกีาร (/) ออกแบบ

หรอืก าหนด

ลักษณะ

เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิัติการ แผนการจ่ายเงนิ

หมายเหตุ

1 : เคร่ืองปัม้น้ า 1 รายการ P P 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

13  โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิพื้นทีใ่ห้เชา่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 : โทรทัศนส์ ีLED 1 รายการ P P 25,000.00 เฉพาะเจาะจง

25,000.00

14  โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิพื้นทีใ่ห้เชา่ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) 1 รายการ P P 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 รายการ P P 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

15  โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิพื้นทีใ่ห้เชา่ ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 : เคร่ืองนบัธนบัตร 1 รายการ P P 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : ตูเ้ซฟนริภัยแบบลิ้นชัก 1 รายการ P P 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 : เกา้อี้ท างาน 2 รายการ P P 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

52,000.00

16  โครงการจัดหารายได ้: ฝ่ายธุรกจิพื้นทีใ่ห้เชา่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 : เคร่ืองลวกชอ้น 2 รายการ P P 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : รถเข็นแมบ่้าน 2 รายการ P P 14,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 : ถงับีบพลาสตกิ 3 รายการ P P 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

4 : รถเข็นเคลยีร์เศษอาหาร 3 รายการ P P 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

5 : ชุดดดูตะกอนเคลือ่นทีส่ าหรับท าความสะอาดพร้อมปัม้น้ า 2 รายการ P P 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

6 : รถเข็นจานสแตนเลส 2 รายการ P P 14,000.00 เฉพาะเจาะจง

7 : ตูส้แตนเลสเกบ็ของ 1 รายการ P P 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

8 : เคร่ืองขัดพื้น 2 รายการ P P 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

306,000.00

17  โครงการจัดหารายได ้: งานผลติและจ าหนา่ยน้ าดืม่ ครุภัณฑ์การเกษตร

1 : เคร่ืองปัม้น้ า 1 รายการ P P 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองพน่ยาฆา่เชื้อ 3 รายการ P P 3,900.00 เฉพาะเจาะจง

18,900.00

18  โครงการจัดหารายได ้: งานผลติและจ าหนา่ยน้ าดืม่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 : รถเข็นแมบ่้าน 1 รายการ P P 5,900.00 เฉพาะเจาะจง

5,900.00
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19  โครงการจัดหารายได ้: งานผลติและจ าหนา่ยน้ าดืม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 : เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิแขวน 3 รายการ P P 141,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 : โทรศัพท์ไร้สาย 3 รายการ P P 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 : โตะ๊ท างาน 2 รายการ P P 9,200.00 เฉพาะเจาะจง

4 : เกา้อี้ท างาน 2 รายการ P P 7,000.00 เฉพาะเจาะจง

166,200.00

20  โครงการจัดหารายได ้: งานผลติและจ าหนา่ยน้ าดืม่ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

1 : เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ 1 รายการ P P 5,600.00 เฉพาะเจาะจง

2 : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2 รายการ P P 50,400.00 เฉพาะเจาะจง

56,000.00

ลายมอืชื่อ...............................................................ผู้จัดท า ลายมอืชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบ

   (นายนรุิจน ์ เพง่ผล)

ต าแหนง่ นกัวชิาการพัสดุ ต าแหนง่ ต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกัทรัพย์สนิและรายได้

อาจารย์ ดร.แกน่เพชร ศรานนทวัฒน์)
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บทที่ 3 

แนวทำงกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผล 

 

 การน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการน าแผนฯ

ไปสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของส านักทรัพย์สินและ

รายได้ เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 

2.เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติ

การจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

เข้าใจให้กับบุคลากร ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักทรัพย์สินและรายได้และของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่ การ

พิจารณา การสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในของส านักทรัพย์สินและรายได้ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม

โครงการให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และ

ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายสร้างช่องทางให้ประชาคมของส านัก

ทรัพย์สินและรายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักทรัพย์สิน

และรายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 

และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานอย่างตอ่เนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด             

แก่หน่วยงานภายในของส านักทรัพย์สินและรายได้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล

และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง              

และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ประกอบการจัดท ากิจกรรม/ โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ

บริหาร 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

จัดท ำแผนปฏบิัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินการจัดประชุมการ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวจีรนันท์ 
เวือมประโคน หัวหน้าส านักงานส านักทรัพย์สินและรายได้  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


