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บทสรุปผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักทรัพย์สินและ

รายได้ จัดท าขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักทรัพย์สินและรายได้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินงานด้านการ

จัดซือ้ จัดจา้ง เพื่อติดตาม ประเมินผลอันเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวชีว้ัดและเป้าหมาย คือ 

ตัวชี้วัด คือ   ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เป้าหมาย   ร้อยละ 80 

 ทั้งนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

การประชุม เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่  เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ

ให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่

ก าหนด 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาองค์กร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สววนสุนันทา ซึ่งท าให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานและกระบวนการท างาน 

การจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงนิพัสดุ และบุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้

อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเกี่ยวกัน จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะ

งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีล าดับขั้นตอนการท างานและมี

เอกสารอ้างอิงในเรื่องการเบิกจ่าย กฏระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรรู้และเข้าใจใน

กระบวนการเบิกจ่ายเงนิ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
การบริหารงานพัสดุ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการ เป็นระบบการด าเนินงานท่ีต้อง

อาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติท่ีเคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มีการวางระบบบริหารจัดการท่ีดีอาจมีความเสี่ยง

ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับ จากการติดตามการบริหารจัดการด้าน พัสดุ ของหน่ว่ยงาน พบว่า ยังมีปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการจัดท าบัญชี ท่ียังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ 

ท้ังนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากส านักทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการไม่มาก  

จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีเป็นลูกจ้างมาเป็นผู้ปฏิบัติงานท้ังในฐานะหัวหน้างาน  และเจ้าหน้าท่ีในงานต่าง ๆ จ านวน

มาก ซึ่งบุคลากรเหลา่นีม้คีวามรู้ความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชี พัสดุ ไม่มากนัก อีกท้ังการวาง

ระบบในการบริหารงานระหว่างงานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี ยังเป็นระบบท่ีใช้คน

เป็นดา้นหลักไมม่กีารใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกัน ทาให้ตัวเลขท่ีแต่ละงานยึดถือยังมีความคลาดเคลื่อน

กันอยู่  

ด้วยเหตุนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 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  

1.2 โครงสร้างองค์กร 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยงาน/รายการ จ านวนเงินเบิกจ่าย 

ฝ่ายธุรกจิผลิตอาหารและเครือ่งดื่ม                     17,655.00  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     17,655.00 

ฝ่ายธุรกจิโรงแรมวังสวนสุนันทา               430,919.00  

ครุภัณฑ์การเกษตร                    6,300.00  

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                   31,030.00  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   32,000.00  

ครุภัณฑ์ส านักงาน                   63,589.00  

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้างจบในปี               298,000.00 

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา                  317,635.49  

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                   309,745.49  

ครุภัณฑ์ส านักงาน                   7,890.00 

ส านักทรพัย์สินและรายได ้                   56,583.50  

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                    46,812.50  

ครุภัณฑ์ส านักงาน                    9,771.00  

Grand Total 822,792.99  

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานของส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักทรัพย์สนิและรายได้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภา

ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา จัดสรร รายได้ และหรือผลประโยชน์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหา จัดสรร 

รายได้และหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 โดยได้ด าเนินงานภายใต้ระเบียบ

ข้อบังคับว่าดว้ยการบริหารงานส านักทรัพย์สนิและรายได้ พ.ศ. 2558 

การจัดตั้งส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้ และหรือผลประโยชน์ ท าให้

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหีนว่ยงานดูแลรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวอยา่งจริงจัง ซึ่งภาระงานของส านักทรัพย์สนิ

และรายได้ จะเร่ิมตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหารายได้และ

ผลประโยชน์ ส านักทรัพย์สินและรายได้ จะเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการด้านรายได้และ
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ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาโดยตรง จากโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงการ

เพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ รวมท้ังบริการวิชาการของคณะต่าง ๆ (รายได้จากโครงการบริการวิชาการน าเข้าเป็น

รายได้ของมหาวิทยาลัยเต็มจ านวน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ท าหน้าท่ีเพียงผ่านเร่ือง) จึงท าให้ส านักทรัพย์สินและ

รายได้มีรายรับท่ีสูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากเช่นกัน ดังนั้นโครงการบริการวิชาการ จึงไม่ถือเป็นรายได้ท่ีส านัก

ทรัพย์สนิและรายได้เป็นผู้สร้างสรรค์ หากแตเ่ป็นการบริหารจัดการของทางคณะตา่ง ๆ ท่ีให้บริการวิชาการและน าเงิน

ส่งเข้ามหาวิทยาลัยผ่านส านักทรัพย์สินและรายได้ซึ่งในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินงานหารายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและชัดเจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใจบทบาทท่ีแท้จริงและศักยภาพท่ีแท้จริงสูงสุดท่ีส านักทรัพย์สิน

และรายได้จะสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยด าเนินการด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดใน

สภาวะปัจจุบัน อันเป็นการสนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ส านักทรัพย์สินและรายได้มิได้เป็นเพียงหน่วยงานท่ีดูแลโครงการจัดหารายได้ และโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 

เท่านัน้แต่ในปัจจุบันส านักทรัพย์สนิและรายได้ ยังตอ้งด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชนต์า่ง ๆ จากทรัพยากรท่ี

มอียู่ให้คุ้มค่าเพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งในการด าเนนิโครงการต่าง ๆ ส านักทรัพย์สนิและรายได้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ส านักมีการส ารวจทรัพยากรท่ีมีอยูท้ั่งบุคคล  วัตถุดิบ  เครื่องจักรของทุกโครงการเพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ส านักมีการจัดประชุมผู้จัดการเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการปฏบัิตงิาน    

3) ส านักมีการวางแผนของฝ่ายธุรกิจ วางแผนการจัดหารายได้ของตนเองเพื่อน าเสนอผู้บริหารและวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของแผนงานเพื่อน ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มพูน

ความสามารถให้แก่บุคลากรจัดฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ  การให้บริการด้วยใจ การท างานเป็นทีมและการสื่อสาร

ประสานงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันส านัก

ทรัพย์สนิและรายได้ มีหน่วยงานท่ีอยูใ่นการก ากับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย 1 หน่วยงาน ได้แก่   

1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

 2. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 3. ฝา่ยธุรกิจมัลตมิเิดียเพื่อการศึกษา  

4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา 

5. ฝ่ายธุรกิจพื้นท่ีให้เชา่  

6. หนว่ยบ่มเพาะวสิาหกิจ 

สินคา้และบริการของส านักทรัพย์สินและรายได้ 

ส านักทรัพย์สนิและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้  และหรือ

ผลประโยชน์ ซึ่งภาระงาน จะเร่ิมตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหา

รายได้และผลประโยชน ์จากโครงการจัดหารายได้จากสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้  

1. สินค้าและบริการ 

  1) ด้านสื่อและสิ่งพมิพ ์

  2) ด้านวัสดุอุปกรณเ์พื่อการศึกษา 

3) ด้านสวนสุนันทาโฟโต้ 

4) ด้านน้ าดื่ม 
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   5) ด้านเบเกอร่ี 

6) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

7) ด้านท่ีพักอาศัย   

8) จ าหนา่ยตัว๋ท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา 

2. งานวิจัย/ท่ีปรึกษา 

1) ด้านการวจิัยและให้ค าปรึกษาทางวชิาการ   

3. บริการวิชาการ 

1) ด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรม 

2) ด้านการจัดบริการทางวิชาการ 

4. งานให้เชา่พืน้ท่ี 

ส านักทรัพย์สนิและรายได้มุง่เนน้ท่ีคุณภาพของสินค้าและบริการ ถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตท่ีค่อนข้างสูง แต่ยังเน้น

สินค้าและบริการท่ีตอบสนอง/เอื้อประโยชนต์อ่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ ในราคาท่ีต่ า ถือเป็น

ว่าเป็นสวัสดิการให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งขันในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคี ยง 

นอกจากนี้ ยังเนน้ความเอกลักษณ์ ความเป็นชาววังสวนสุนันทา ด้วยการตกแต่งร้านค้า สถานท่ี และการให้บริการท่ี

ชว่ยเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและการบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

ท่ีจะเขา้มาเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ ์ส านักทรัพย์สนิและรายได้มฝี่ายธุรกิจทัง้หมด 5 ฝ่าย 1 หน่วยงาน แบ่งตามรายละเอียด 

ดังตอ่ไปนี ้

 1. ฝ่ายธุรกจิโรงแรมวังสวนสนุันทา 

    การให้บริการ 

        โรงแรมวังสวนสุนันทาเป็นสถานท่ีฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ด้านการบริหารและการจัดการโรงแรมและด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง บริหารงานโดยส านักทรัพย์สินและ

รายได้ นอกจากให้บริการห้องพัก มีสถานท่ีส าหรับการจัดประชุม งานเลี้ยง และฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพราะมี

ทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการอยา่งเต็มท่ี รายละเอยีดโรงแรมวังสวนสุนันทา 

1. ห้องพัก จ านวน 67 ห้อง  

2. ห้องประชุม สัมมนา จัดเลีย้ง 4 ห้อง 

3. ห้องอาหารแก้วเจ้าจอม  

4. สระว่ายน้ า 

5. งานคลินิกวังสวนสุนันทา 

 2. ฝ่ายธุรกจิผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

   สินคา้และบริการ 

ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นฝ่ายท่ีตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลก าไรตั้งอยู่ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการ

ให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศกึษา โดยทางส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้บริหารควบคุมการด าเนินงาน เพราะ

การด าเนนิการในสถานศกึษาไม่เนน้ผลก าไรเป็นส าคัญ รายการสนิค้าและบริการจะมีให้เลอืกไม่มากนัก คุณภาพ และ

รสชาดอาหารจะอยู่ในระดับพอใช้ เป็นธุรกิจส าคัญธุรกิจหนึ่ง  ท่ีสามารถสร้างรายได้ เนื่องจากสินค้าและบริการ 

ภายใต้การด าเนินงานถือเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การด าเนินงานกิจกรรม
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ดังกล่าว สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่หน่วยงานพอสมควร สินค้าและบริการอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ

ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. งานผลิตและจ าหนา่ยน้ าดื่ม 

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใตก้ารดูแลของฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีความส าคัญคือ น้ าดื่มแก้ว

เจ้าจอม ซึ่งผ่านการผลิตท่ีได้มาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ว่ามีความสะอาด

และปลอดภัย 

 ประเภทการให้บริการ  

1) น้ าดื่ม 350 ซซี ี

2) น้ าดื่ม 600 ซซี ี

3) น้ าดื่ม 1,500 ซซี ี 

4) น้ าถ้วย 200 ซีซ ี 

2. งานผลิตและจ าหนา่ยเบเกอรี่  

1) ขนมอบตา่งๆ 

2) รับจัดขนมเบรกส าหรับประชุม/ฝึกอบรม 

3) รับจัดงานเลีย้งต้อนรับหรือเลี้ยงรับรอง 

4) จัดท าเคก้รูปแบบตา่งๆจ าหน่ายในราคาปลีกและส่ง 

 สินคา้และบริการ 

ฝ่ายธุรกิจมัลตมิเิดียเพื่อการศึกษา สังกัดส านักทรัพย์สนิและรายได้ ก่อตัง้ขึน้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานฝึกทักษะ

การปฏิบัติการของนักเรียน นักศึกษา ต่อมาได้พัฒนาเป็นหน่วยงานจัดหา มีส่ วนงานในการด าเนินงาน 3 งาน 

ดังตอ่ไปนี ้

1. งานวัสดุอุปกรณเ์พื่อการศึกษา 

2. งานสุนันทาโฟโต้ 

3. งานสื่อและสิ่งพมิพแ์ก้วเจ้าจอม 

เป็นฝ่ายธุรกิจในการให้บริการสินค้าและบริการ ภาพถ่าย บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เพื่อ

ให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน โดย

มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดหารายได้  โดยมีส านักงานและสถานท่ีผลิตอยู่ท่ีอาคาร 34 และอาคารปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการพิมพ์ (อาคาร 47) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ ร้านให้บริการ

ถ่ายภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย และบริเวณตลาดเทเวศร์ มีท้ังโรงพิมพ์ต้นทุนต่ า และโรงพิมพ์ก าลังผลิตสูงท้ังในและ

นอกพื้นท่ี ซึ่งกิจการสามารถเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลักภายในมหาวิทยาลัย 

ท้ังดา้นการถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพมิพ ์โดยมีแนวโน้มขยายธุรกิจให้บริการสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้น

ไปตามหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างรา้นและหนว่ยงานตา่ง ๆ  

  งานวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศกึษา 

    สินค้าและบริการ 

1. บริการจ าหนา่ย ต าราเรียน และหนังสอืท่ัวไป 

2. บริการจ าหนา่ย สื่ออุปกรณเ์กี่ยวกับการเรียนการสอน และของใชต้า่งๆ 

3. บริการจ าหนา่ย เคร่ืองหมาย และเครื่องแบบนักศกึษาของมหาวทิยาลัยฯ 
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4. บริการจ าหนา่ยวัสดุ อุปกรณส์ านักงาน ให้กับหนว่ยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

5. บริการรับฝากขาย และจ าหนา่ยของท่ีระลึก ซึ่งเป็นตราสัญลกัษณ ์รูปแบบตา่ง ๆ ขอมหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

    งานสุนันทาโฟโต้ 

    สินค้าและบริการ 

งานสุนันทาโฟโต้สนับสนุนและส่งเสริมให้บริการแก่หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับให้ความ

ร่วมมือท ากิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนยึดนักศึกษาเป็น

ส าคัญ พร้อมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีแก่นักศึกษาเป็นอย่างมีคุณภาพโดยไม่มุ่งผลก าไร การด าเนินการ

เป็นระบบ เชื่อถือได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายภาพ ล้างอัดภาพและหน่วยงาน

ให้บริการด้านงานพิมพท่ี์ทันสมัยให้บริการนักศกึษา เจ้าหนา้ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและบุคคลท่ัวไป 

งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 

สินคา้และบริการ 

งานสื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม ให้บริการผลิตภาพถ่ายและบริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดหา ปัจจุบันลูกค้าหลัก

ของกิจการ คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก คู่แข่งส าคัญของกิจการ คือ  ร้านให้บริการ

ถ่ายภาพโดยรอบมหาวทิยาลัย บริเวณเทเวศร์ โรงพมิพต์น้ทุนต่ า และโรงพมิพก์ าลังผลิตสูงท้ังในและนอกพื้นท่ี ตา่ง ๆ  

4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

การให้บริการ 

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กรท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการ

พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้ความรู้ ฝึกอบรม และการการท่องเท่ียว  ศึกษาดูงานเพื่อ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับ

ปฏบัิตกิาร ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้จากการอบรม และได้รับประสบการณ์จากการดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหลายประเทศท่ีสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาชุมชน

ของประเทศไทยได้ โดยการอบรมและการศึกษาดูงานในคร้ังนี้จะน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ  

น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืนสบืไป 

 5. ฝ่ายธุรกจิพื้นที่ให้เช่า 

การให้บริการ 

ให้บริการ พื้นท่ีเชา่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ที่มหีลากหลายนอกเหนอืจากการกิจกรรม

ของนักศกึษา หรอืกิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ โดยเพื่อจ าหนา่ยสนิค้าและบริการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ

กิจกรรมอื่น เช่น สนามสอบวัดผลประเมินผลของหนว่ยงานภายนอก 

6. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 

การด าเนินงาน 

 หนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ SUBIC (SuanSunanha Rajabhat University 

Business Incubator Corporation)ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2548 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา หรอื สกอ. เพื่อให้มกีารจัดตัง้หนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย หรอืUBI (University Business Incubator)โดย
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มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ท าหน้าท่ีบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Enterpreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้ง

ใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งท้ังด้าน Business Plan & Technology Development of Product จาก

สภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ 

ผลประโยชนก์ลับสู่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างผลสัมฤทธ์ิ (Result base) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการ

แข่งขันของประเทศโดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 

 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศของสนิค้าและบริการ 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

  1. การจัดระบบการจัดการคณุภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชนท์รัพย์สนิและรายได้ ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพ 

          2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหารายได้ บริการวิชาการแก่สังคม พรอ้มสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพแก่นักศึกษาและนักศกึษาและผู้ประกอบการอย่างมคีณุภาพ 

         3. ให้ค าปรึกษาเพ่ือเพิ่มพูนทักษะ ความรูแ้ก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแกชุ่มชนและสังคม

เพื่อพัฒนาอาชพีและยกมาตรฐานชีวิต ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 
 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area)  

  1. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชนส์ูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารโครงการจดัหารายได้  

            2. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณ์วิชาชพีแก่นักศกึษาสวนสุนันทา 

            3. บริหารสินทรัพย์ จัดหารายได้ การลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยยดึหลักธรรมาภบิาล มรีะบบบัญชเีป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)   

        1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

         2) คุณธรรม  (Morality)   

          3) เครอืขา่ย (Partnership)  

         4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism)  

         5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีามวถิีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดีงามและการปฏบัิตตินตามจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ ที่บริหารจัดการและการตลาดครบวงจรอยา่งมืออาชีพ 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น าดา้นสินค้าและบริการ 
 

1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 

  S : SERVICE MIND   บริการด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    การกระจายอ านาจใหก้ารตัดสนิใจ 

 R : RESULTS    เนน้ผลลัพธ์ท่ีตรงผู้รับบริการ 

 V : VALUE ADDED    การสร้างมูลคา่เพ่ิม 

 I  : INNOVATION    การพัฒนานวัตกรรม 

 C : CONCIOUS    จิตส านกึในการพัฒนาองคก์ร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR    ด าเนนิการอยา่งมีจริยธรรม 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือรูปแบบของ SSRU “SWITCH” and “KEEP” โดย

อาศัยหลักการวา่ “เมื่อสถานการณเ์ปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแขง่ขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งท่ีดแีละมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา” 

 

  
 

 

 

 

มุ่งเติมเต็มในสิ่งท่ียังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมท่ีมีอยู ่

ตดิตามอยา่งต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 

ตามวสิัยทัศน์ 15 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งท่ีทรงคุณค่า

ท่ีจะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 
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บทที่ 2 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

2.1 นโยบายดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักทรพัย์สินและรายได้  

 1) ด าเนนิการด้วยความสุจริต ทันเวลาท่ีต้องใชง้าน มปีระสิทธิภาพ และสามารถตดิตามประเมินผลการปฏบัิตงิานได ้

 2) ด าเนนิการโดยค านงึถึงการรักษาผลประโยชนข์องหน่วยงานเป็นส าคัญ รวมท้ังไม่เอาเปรียบผู้ค้าและต้องป้องกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ช่ือเสียงและภาพพจน์ของหนว่ยงานดว้ย 

 3) ด าเนนิการกับผู้เสนอราคา ผูเ้สนองาน หรือคู่สัญญา ทุกรายด้วยความเสมอภาคท้ังในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารและ

การพจิารณาและไมก่่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

 4) ค านึงถงึความคุ้มค่าของเงิน โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุท่ีมีคุณภาพด ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์

จากการใชง้านมากที่สุด ได้ผลลพัธ์คุม้ค่า 

 5) ด าเนนิการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  

6) วางแผนและจัดท าแผนในการจัดหาที่ดีเพื่อให้ได้พัสดุภายในเวลาท่ีต้องการใช้และรบีด าเนนิการตามแผนภายในเวลาที่

ก าหนด 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของส านักทรัพย์สินและ

รายได้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร ์

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่

ความเป็นเลิศอย่างย่ังยนื 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน สินทรัพย์

ก่อให้เกิดรายได้เพื่อให้มเีสถียรภาพทางการเงิน 

2 บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหนา้ มทัีกษะ ความรู้ คุณธรรม

และจรยิธรรมในการปฏบัิตงิาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีระบบการบริหารทรัพย์สนิ ให้มี

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 

1 ผู้รับบริการ มคึวามพงึพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ

องคก์รและมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินค้าและบริการ 

2 พัฒนาปรับปรุงวสิาหกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มผีลิตภัณฑ์

หรือบริการใหม่ๆ  และสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้ 

 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 
 

          ระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

รอ้ยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ≥80 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง 

 

ล าดับท่ี ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบัิตกิาร ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ก.ย. 2563 

2 รวบรวมขอ้มูลและจัดท าแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ก.ย. 2563 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ก.ย. 2563 

4 น าเสนอแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อ จดัจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้บริหาร

หนว่ยงาน 

ก.ย. 2563 

5 ส่งแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2563 

6 รายงานผลการด าเนนิงานแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564 ให้ผู้บริหารทราบ 

  6.1 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนตุลาคม 2563 

  6.2 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

  6.3 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนธันวาคม 2563 

  6.4 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนมกราคม 2564 

  6.5 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

  6.6 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนมนีาคม 2564 

  6.7 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนเมษายน 2564 

  6.8 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

  6.9 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมถิุนายน 2564 

  6.10 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนกรกฏาคม 2564 

  6.11 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนสงิหาคม 2564 

  6.12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนกันยายน 2564 

 

 

ต.ค.63 

พ.ย.63 

ธ.ค.63 

ม.ค.64 

ก.พ.64 

ม.ีค.64 

เม.ย.64 

พ.ค.64 

ม.ิย.64 

ก.ค.64 

ส.ค.64 

ก.ย.64 

7 สรุปและทบทวนปรับปรุงแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

กันยายน 2564 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

1 โครงการจัดท าระบบ

ลงทะเบียนส าหรับการ

อบรม 

เพื่อให้การปฏิบัตงิานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละของรายการที่จัดซือ้

จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

ร้

ร้อย

ละ 

80 

รร้อ

ยละ 

80 

ร้

ร้อย

ละ 

80 

รร้อ

ยละ 

80 

รร้อ

ยละ 

80 

บุคลากรที่

ปฏิบัต ิ

งานจัดซือ้

จัดจ้าง 

- - - - 1,120,000.00 

 

 ส านัก

ทรัพย์สิน

และรายได้ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสรมิการผลิตสินค้าและบรกิาร  : ส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 1 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (กล้อง

ถ่ายรูป) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ธ.ค.63 , ม.ีค. 64  

50,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (เคร่ือง

มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ธ.ค.63 , ม.ีค. 64  

45,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (จอรับภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้า) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ธ.ค.63 , ม.ีค. 64  

15,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน

(เคร่ืองบันทึกเวลา) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ม.ีค. 64 , ม.ิย. 64  

45,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน

(เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดติดผนัง) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ม.ีค. 64 , ม.ิย. 64  

60,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

( เ ค ร่ื อ ง พิ ม พ์ แ บ บ

เลเซอร์) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 

รอ้ยละ 80  บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ม.ีค. 64  

10,000.00 

 

  ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย) 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

  

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

30,000.00 

 

  

 

 ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

 

8 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบพกพา

(NOTEBOOK)) 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จ้างเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

  

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

30,000.00 

 

  

 

 ส านัก

ทรัพย์สินและ

รายได้ 

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

โครงการจัดหารายได้  : ฝา่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

10 ครุภัณฑ์การเกษตร 

(เคร่ืองปั๊มน้ า) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ค. 64 , ม.ีค. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

 11 ครุภัณฑ์การเกษตร 

(ปั๊มน้ าไดโว)่ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ค. 64 , ม.ีค. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

 12 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (โทรทัศน์สี 

LED ขนาดไม่น้อยกว่า 

40 นิ้ว) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ต.ค. 63 , ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

13 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (เคร่ือง

มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ต.ค. 63 , ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

14 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (จอรับภาพ

พร้อมขาตั้ง) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ต.ค. 63 , ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

15 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (โจอรับภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้า) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จ้างเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ต.ค. 63 , ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

16 ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว (หม้อต้มน้ า

ไฟฟา้) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

พ.ย. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

17 ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว เคร่ืองจ่ายน้ า

ผลไม้) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

พ.ย. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

18 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ (ไฟฉุกเฉิน LED 

ส าหรับติดทางเดิน) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

19 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

(เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดติดผนัง) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

ธ.ค. 63, ม.ิย.64, 

ก.ย.64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

         



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 21 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

20  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เลเซอร์พอยเตอร์ 

(LASER POINTER)) 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบพกพา 

(NOTEBOOK)) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

โครงการจัดหารายได้ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา 

22 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (เคร่ืองผลิต

บัตรนักศึกษา) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 , ก.พ. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

23 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (กล้อง

ถ่ายรูป) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 , ก.พ. 64 

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

โครงการจัดหารายได้ : ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 

24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์)  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63  

 

15,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

350,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

15,000.00 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 22 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

แบบพกพา (NOTE 

BOOK) 

 

27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

200,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

โครงการจัดหารายได้ : ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า 

28 ครุภัณฑ์การเกษตร

(เคร่ืองปั้มน้ า)  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ธ.ค. 63 

 

200,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

29 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ (โทรทัศน์สี 

LED ขนาดไม่น้อยกว่า 

50 นิ้ว) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

200,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

รอ้ยละ 80 

บุคลากรท่ีปฏบัิติ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ม.ีค. 64 

 

200,000.00 

 

ส านักทรัพย์สิน

และรายได้ 

         



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 23 

 

บทที่ 3 

แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 

 การน าแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการน าแผนฯไปสู่การจัดท า

โครงการ/กิจกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของส านักทรัพย์สินและ

รายได้ เร่ืองแนวคิดและสาระส าคัญของแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติการ

จัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบัิต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทาง

ปฏบัิต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชนไ์ด้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  

3.2 การติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติ 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนใหก้ารด าเนนิงานของส านักทรัพย์สนิและ

รายได้ บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏบัิตงิานทราบถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนนิงาน และน าไปสู่การ
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนนิงานเพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี ้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใชป้ระโยชนร่์วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหนา้ของแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสนิใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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บันทึกข้อความอนุมัตแิผนปฏบิัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 35 

 

 
 



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 36 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 37 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกัทรัพย์สินและรายได้ หน้า 38 

 

 

 

 


