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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์การตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแนวทางการประเมินตนเองประกอบด้วย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต        

 
         
             (นางลดาวัลย์ ทิพย์เสนา) 
               ผู้อ านวยการกองพัสดุ 
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P.1 ลักษณะองค์กร 
 กองพัสดุ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้ง โดยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 113/2522ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2522 และ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 ได้อนุมัติให้แบ่งส่วน
ราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ โดยมีโครงสร้าง คือ งานธุรการ งานจัดหาจัดซื้อ งานซ่อมบ ารุง งานคลังพัสดุ   

ต่อมาเมื่อวันที่  21 กันยายน 2555 ได้เ พ่ิมส่วนงานในกองพัสดุเป็นการภายในอีก 1 งาน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 เพ่ิมในส่วนงาน “งานบริหารสัญญา” ปัจจุบันกองพัสดุมีโครงสร้าง ประกอบด้วย งานธุรการ งานจัดหาจัดซื้อ งานซ่อมบ ารุง งานคลัง
พัสดุ และงานบริหารสัญญา  

กองพัสดุเป็นหน่วยงานกลางด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ จัดซื้อจัดหาพัสดุ จัดท าทะเบียนและบัญชีคุมพัสดุ ตลอดจนการจ าห น่ายพัสดุ ให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทางด้านวินัยทางงบประมาณ การคลัง  ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ             
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารงานพัสดุด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) การบริการ     ใหบ้ริการด้านการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ การจัดหาพสัดุ การควบคุมพสัดุ การจ าหน่ายพสัด ุ
 
 (2) พันธกจิ  วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
  พันธกิจ   1. ให้บริการจัดหาพัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ตามหลกัการบริหารพัสดุ  
                                       (โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม) 
   2. เป็นศูนย์ข้อมูลพัสดุ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
   3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
 
  วิสัยทัศน์  เป็นหนว่ยงานให้บริการด้านพัสดทุี่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีคณุภาพ 
  ค่านิยม  -โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   -มีมาตรฐานการให้บริการ 
   -สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
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 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ภาพรวมของบุคลากรกองพัสดุอัตราข้าราชการ  จ านวน 7 อัตรา 

1. อัตราพนักงาน จ านวน 9 อัตรา 
2. อัตราลูกจา้งประจ าเงินรายได้ 11 อัตรา 
3. อัตราลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน 8  อัตรา 
 

 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  1.  พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัตริาชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
  2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539 
  3. ระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2554 และประกาศที่เกีย่วข้อง 
  4. พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐพ.ศ. 2560   
  5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร   

 (1) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน  
            กองพัสดุ จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานจัดหาจดัซื้อ งานบริสัญญา งานซ่อมบ ารุง งานคลงัพัสดุ ตามผังการแบ่งส่วนราชการ 

 (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง 
 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  คู่ความร่วมมือ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
กระบวนการของกองพัสด ุ ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. การวางแผนความต้องการใช้วัสดุ 
2. การจัดหาพัสด ุ
3. การควบคุมพัสด ุ
4. การจ าหน่ายพัสด ุ

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1. ส ารวจความต้องการใช้วัสดสุ่วนกลาง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบฯ/มาตรฐานในการให้บริการ  
3. การจัดท าบัญชีคุมวสัด/ุทะเบยีนครุภณัฑ ์
4. การสอบหาข้อเท็จจริงและการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ 

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจ าปี 
 2. ได้พัสดุที่มีคณุภาพตรงตามความต้อง การและรวดเร็ว 
 3. มีรายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี
 4. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบยีนและบญัช ี 
    คุมพัสดุวัสดุ ครุภณัฑ์  

   ค่านิยมองค์กร (มสธ.)  
  Synergy                                ร่วมแรงใจ   
  Transparency                        ใฝ่คุณธรรม  
  Originality                             น าสิ่งใหม่ 
  Ubiquitous Learning               เรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา 

     3.  ค่านิยมหน่วยงาน (กองพัสดุ) 
           -เน้นหลักการท างานเป็นทีม โปรงใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ท างานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ พร้อมให้บริการด้านการพัสดุที่มีคุณภาพ  
            อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      4. บุคลากรของหน่วยงาน  
             *จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน   ** ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2561   
 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ  7 7 

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 9 

ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดิน - - 

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 11 11 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 9 9 

                           รวม  35 35 
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 5. สินทรัพย์ของหน่วยงาน 

 เทคโนโลยีของหน่วยงาน  
      ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประกอบด้วย โปรแกรมดังนี้ 

1. ระบบบริหารงบประมาณ  
2. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) 
3. ระบบคลังวัสดุ (IN) 
4. ระบบทรัพย์สินถาวร (FN) 

 อุปกรณ์ท่ีส าคัญของหน่วยงาน 
1) เครื่องถ่ายเอกสาร 
2.) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3) เครื่องพริ้นเตอร์ 
4.) เครื่องสแกนเนอร์ 
5.) ตู้นิรภัย 
 

     6.  ผู้รับบริการของหน่วยงาน 
1. ส านกั สาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. บริษัท ห้าง ร้าน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ  

     7. งบประมาณ 

 งบรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ** 

งบบุคลากร 3,367,900.00 

งบด าเนินงาน 4,585,000.00 

งบลงทุน - 

งบเงินอุดหนุน - 

งบรายจ่ายอื่น 57,600.00 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 8,010,500.00 

                         ****ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน  

  ด้วยกองพัสดุเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุส่วนกลางไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงมีการเทียบเคียงกับกองพัสดุกรมชลประทาน 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
                     เนื่องจากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง กฎ  ระเบียบ วิธีการจัดหา จึงท าให้บุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษา กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และวิธีการข้ันตอนการด าเนินงาน
ตามระเบียบใหม่ กองพัสดุจึงพิจารณาถึงการแข่งขันกันตนเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มผลสัมฤทธิในการด าเนินงานของกองพัสดุโดยมีปัจจยัที่
ส่งผลต่อ 
  1) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย สามารถด าเนินการได้ตามที่ภาครัฐก าหนด 
  2) หน่วยงานได้รับพัสดุตามที่ต้องการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
   
 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   
  การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกองพัสดุ มีผู้รับบริการหลักที่เป็นผู้รับบริการภายในคือ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการภายนอก คือ บริษัท/
ห้าง/ร้าน ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการที่กล่าวถึง คือ การบริการที่มีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รั บบริการและผู้รับผิดชอบ ที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมี
การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีการด าเนินการเช่นเดียวกับกองพัสดุในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือ กองพัสดุกรมชลประทานสามเสน     
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  ประเด็น   -  พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตรงตามความรับผิดชอบตามภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  บริบทเชิงกลยุทธ์ – จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
             -  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรมด้านกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง   
  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
             -  บุคลากรมีทักศนคติเชิงบวก และพร้อมรับการพัฒนาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านกฎหมาย ข้อบังคับ  
                ระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของกองพัสดุนั้นได้ด าเนินการน าผลการประเมินรายบุคคลตามระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผ ลการ
ด าเนินงานประจ าปี การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของบุคคลในรอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง และผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานมาเป็ นฐานคิดในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป พร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 P   Plan  วางแผนเพื่อการพัฒนา 
 D Do  ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
 C Check   ติดตาม ตรวจสอบ 
 A Act  แก้ไข พัฒนา ถอดบทเรียน  
 กองพัสดุได้น ากระบวนการ PDCA มาก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลของบุคลากรซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2   
 
      ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ / กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
1. เขียนผลการด าเนินการในส่วนของผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหนา้ที่ฯ 
ควรแสดงการปฏิบตัิหน้าที่เป็นดา้นๆ ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและดา้นทรัพยากรและงบประมาณ 
2. ควรน าการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล มาอ้างอิงในเกณฑ์ ข้อท่ี 5 
ด้วย จะท าให้ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์ีความชัดเจนมากยิงข้ึน 

 
 
-ในปี 2560 ได้เขียนผลการด าเนินการในส่วนของ
ผู้บริหารเป็นด้านแผนงาน ด้านบรหิารงาน ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคบ และทรัพยากรและ
งบประมาณ  

 
 

30 กันยายน 2561 

 
 
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2560  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ตามอ านาจหน้าทีก่ารจัดต้ังหน่วยงาน
และ/หรือตามที่หน่วยงานก าหนด
อย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า และ
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที ่

ผู้อ านวยการกองพสัดุปฏิบัติหน้าทีต่ามอ านาจหน้าทีก่ารจัดต้ังหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน ดังน้ี                         
1. ด้านแผนงาน วางแผนการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองพัสดุให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย บูรณาการงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองพัสดตุามทีก่ าหนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ  ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

2.  ด้านการบริหาร ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม ให้ค าแนะน า วินิจฉัย สั่งการปรับปรุงแก้ไขเร่ือง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองพัสดุ รวมทั้งหาข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง   

3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองพัสด ุมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดปีละ  2  รอบ  รวมทั้งได้เสนอแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานและเป็น
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน   

4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ นอกจากน้ีผู้อ านวยการกองพัสดุได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงาน พร้อมทั้งมกีารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ต่ออธิการบดีและต่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และแผนงาน ทุกรอบ 6 และ 12 เดือน รวมทั้งได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

กพ 1 - 1(1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
กพ 1 - 1(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
กพ 1-1(3) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560)  
กพ 1 - 1(4) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายงานบุคคล กองพัสดุ ประจ าปี 
2560  
กพ 1 - 1(5) รายงานผลการปฏิบัตริาชการ
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 ระบบ e-Performance 
กพ 1 - 1(6) รางานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่าง เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ต่อค่านิยมของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยทีก่ าหนดขึ้น 

    ผู้บริหารกองพัสดุไมไ่ด้ก าหนดค่านิยมของหน่วยงาน แต่ได้น าค่านิยมของมหาวิทยาลัยมาเป็นค่านิยมของหน่วยงาน ได้แก ่
1. Synergy ร่วมแรงร่วมใจ  2. ransparency ใฝ่คุณธรรม  3. Orignality น าส่ิิงใหม่  4. Uquibitous Learning  เรียนรู้ได้ทุกทีทุ่กเวลา
ผู้บริหารกองพัสดุได้มีการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมดังกล่าว เช่น มีการมอบหมายงานให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบ
ในงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) มีการประชุมผู้บริหารกองพัสดแุละบุคลากร 

กพ 1 - 1(2) ค าสั่งการอบรมโครงการอบรม
การจัดท าและเผยแพร่ราคากลางฯ 
กพ 1 - 2(2) รายงานการประชุม 
กพ 1-2(3) เอกสารเผยแพร่  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/ประกาศการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี%20มสธ%202523.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/kpi%2060%20หัวหน้างาน.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/kpi%2060%20หัวหน้างาน.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/kpi%2060%20หัวหน้างาน.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/รายงาน%20ePerformance.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/รายงาน%20ePerformance.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/รายงาน%20ePerformance.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/73รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/73รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/0000219คำสั่งอบรม%20ปปช.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/0000219คำสั่งอบรม%20ปปช.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/1%20รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20459.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ราคากลาง.pdf
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เพื่อสรา้งความร่วมมอืในการปฏิบัตงิาน และในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด้านการจัดหาพัสดุ ได้น าคา่นิยมของมหาวิทยาลัย  เรื่อง การใฝ่
คุณธรรม (Transparency) โดยการจัดเอกสารข้อมูลข่าวสารผลการพจิารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน เผยแพร่ให้ประชาชนตรวจดู 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการ
รับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้สว่น
เสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจ า
และผลการปฏิบัติราชการไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน   
 
 
 
 

    ผู้บริหารกองพัสดุใช้ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดย 
1. มีการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ (ผู้อ านวยการกองพสัดุและหัวหน้างาน) 
2. มีการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างหวัหน้างานแต่ละงานกับบุคลากรภายในงาน 
3. ใช้ระบบสารสนเทศกองพัสดุในการแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกองพัสด ุ
4. ใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ด เช่น ไลน์ Fackbook ในการแจ้งข่าวสารให้กับบุคลากร  
 
 
 
 

กพ 1 - 3(1) รายงานการประชุม 
กพ 1 - 3(2) การประชุมกลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน 
กพ 1 - 3(3) ระบบสารสนเทศกองพัสด ุ
กพ 1 - 3(4) การใช้ช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์ด 
กพ  1-3(5) ก าหนดการประชมและเอกสารผู้เขา้ร่วมประชุม 
กพ  1-3(6) ข้อมูลกลางกองพัสด ุ
กพ  1-3(7) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
กพ  1-3(8) แผนปฏิบัติราชการประจ า 
กพ  1-3(9) บันทึกเวียนแจ้งช่องทางค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กพ  1-3(10)บันทกึแจ้งช่างทางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 

4. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานดว้ย   
หลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ ท่ีแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารกองพัสดุบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  ดังนี้ 
  1. หลักประสิทธิผล กองพัสดุจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2560 และค ารบัรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี2560 โดยยึดหลักประสทิธิผล มีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัตติามแผนและค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี เป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 
รอบ  12 เดือน  
  2. หลักประสิทธภิาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในกองพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัด
ขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการพฒันาและเพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการพัสดุที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมบรหิารพัสดห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลใหส้ามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
3. หลักการตอบสนอง มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของกอง
พัสดุและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารบัรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี  (รายงาน
ตามค ารับรอง e-performance)   

กพ 1 - 4(1) บันทึกก าหนดการประชุม และรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 
หลักประสิทธิผล 
กพ 1 - 4(2) บันทึกส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม หลักประสิทธิภาพ 
กพ 1 - 4(3) บันทึกรายงานค ารบัรอง หลักการตอบสนอง 
กพ 1 - 4(4) บันทึกรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ หลักภาระ
รับผิดชอบ 
กพ 1 - 4(5) การเปดิเผยข้อมูลใน Website  
กพ 1 - 4(6) ก าหนดการประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม การก าหนดการมี
ส่วนร่วม หลักข้อ 6 
กพ 1 - 4(7) บันทึกการมอบอ านาจในการบริหาร หลักการกระจาย
อ านาจ 
กพ 1 - 4(8) บันทึกการแจ้งข้อมลูตามกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง หลกันิติ
ธรรม 

sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/1%20รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20459.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/การประชุมกลุ่มย่อย.pdf
http://eservice.stou.ac.th/main/
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ช่องทางการติดต่อข่าวสาร.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/scan0001กำหนดการประชุมและรายชื่อ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/sar%20ข้อมูลกลาง.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/81143214403645บันทีกแจ้งแผนปฏิบัติราชการ%20KPI%20แผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/734992715931460บันทึกเวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/scan0001กำหนดการประชุมและรายชื่อ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/scan0001กำหนดการประชุมและรายชื่อ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/7349927163814345อบรม%203%20มิติ%20เชื่อมโยงข้อมูล.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/734992716470128บันทึกรายงานคำรับรอง.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/73รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/73รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/หลักการเปิดเผย.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/กพ%203-2(4)คำสั่งบุคลากรเข้ารับการอบรม%20ฯ%2024%20มีค.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/กพ%203-2(4)คำสั่งบุคลากรเข้ารับการอบรม%20ฯ%2024%20มีค.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/7349927175319274แต่งตั้งหัวหน้างาน%20งานซ่อม.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/7349927175319274แต่งตั้งหัวหน้างาน%20งานซ่อม.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/6666%20หลักกฎ%20ระเบียบ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/6666%20หลักกฎ%20ระเบียบ.pdf
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4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการจดัท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี รายงานผลการปฏบิัติ
ราชการฯ ประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

กพ 1 - 4(9) บันทึกเกณฑ์การแตง่ตั้งเลขาฯ หลักความเสมอภาค 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

5. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ท้ังแก่บุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ผา่นทางเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน (เผยแพร่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาใน website) 
6. หลักการมีส่วนร่วม กองพัสดุยดึหลักการด าเนินงานแบบมีส่วนรว่มโดยมีการประชุมผูบ้ริหารกองพัสดุเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของกองพัสดุตลอดจนมีการประชุมระดมสมองในการก าหนดหัวข้อการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2560 ก าหนดแผนจัดท าโครงการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านพัสดุ (การจัดท าและเผยแพรร่าคากลางตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันเละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนด ในวันที่  24 มีนาคม 2560 และการอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แนะน าแนวทางการปฏิบัติตามพระรายบญัญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่  17 สิงหาคม 2560  เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
7. หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายอ านาจใหห้ัวหน้างานกองพัสดุ ท าหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอนุมตัิ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด การสั่งจ่ายพัสดุตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมีการมอบหมายหัวหน้า
งานเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุกรณผีู้อ านวยการกองพสัดุไมส่ามารถปฏิบตัิราชการได ้
8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยดึตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยดึ
ประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคญั เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจด ู
9. หลักความเสมอภาค กองพัสดไุด้กระจายภาระงานในส่วนของงานเลขานุการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างเท่าเทียมกันโดยมี
เกณฑ์การแต่งตั้งเลขานุการ และการติดตามงาน  
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในกองพัสดุสามารถแสดงความคดิเห็นและมสี่วนร่วมในการปฏบิัติงาน
โดยการจัดกิจกรรมอบรมประจ าป ีตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละงาน ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีที่บุคลากรทุกคนมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน   

กพ 1 - 4(10) แผนปฏิบัตริาชการของแต่ละ
งานท่ีก าหนดการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/5800816181037206แต่งตั้งเลขานุการ.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/แผนการปฏิบัติงานปี%202560%20ทุกงาน.pdf
file://titanium/PM_HOME2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/นิรมล%2057/sar2560/sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/แผนการปฏิบัติงานปี%202560%20ทุกงาน.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

    ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้กองพัสดุประสานกับคณะท างานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะใน
การเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาใช้งานโดยไม่ขัดข้องช ารุดบ่อยคร้ัง เพ่ือให้หน่วยงานใช้บริการ
เคร่ืองถ่ายเอกสารโดยสะดวก หากเคร่ืองช ารุดสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างมขีั้นตอนเป็นระบบ กองพัสดุจึง
ได้ประชุมคณะกรรมการฯ หาข้อสรุปโดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัตแิละเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติดังกล่ว 
โดยอธิการบดีได้ขอแก้ไขรายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ.0522.01(04)/ 342 ลว 17 มค 2560 และเห็นชอบแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวโดยใหเ้วียนแจ้งหน่วยงานเพ่ือด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีและการท างาน
เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันที่หน่วยงานรับมอบอ านาจ/ศูนย์วิทย์ฯ น าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปด าเนินการในการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสารของหน่วยงาน 
 
 
 

กพ 1 - 5(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9438 
รายงานการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะฯ 
กพ 1 - 5(2) บันทึก ศธ.0522.01(04)/10785 
 เสนอรายละเอียดฯ คร้ังท่ี 2 
กพ 1 - 5(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/11233  
เสนอแนวปฏิบัติฯ 
กพ 1 - 5(4) บันทึก ศธ.0522.01(04)/432 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียด  
กพ 1-5 (5) บันทึก ศะ.0522.01(04)/1673 
เวียนแจ้งแนวปฏิบัต ิ
 

 
 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ 2560  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/621566810717460%201%20บันทึก%209438%20เสนอรายละเอียดเครื่องถ่าย%20ครั้งที่%201.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/621566810717460%201%20บันทึก%209438%20เสนอรายละเอียดเครื่องถ่าย%20ครั้งที่%201.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/633212414590997%202%20บันทึก%2010785%20แนวปฏิบัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.PDF
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/633212414590997%202%20บันทึก%2010785%20แนวปฏิบัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.PDF
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%203เครื่องถ่ายเอกสาร%20บันทึก%2011233%209%20พย%2059.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%203เครื่องถ่ายเอกสาร%20บันทึก%2011233%209%20พย%2059.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%20%20%204%20บันทึก%20%20432%20เครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%20%20%204%20บันทึก%20%20432%20เครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%20%205%20แนวปฏิบัติเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/เครื่องถ่ายเอกสาร/00007567%20%205%20แนวปฏิบัติเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน  
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ในการวิเคราะห/์ทบทวน SWOT ความต้องการของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมาของ
หน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน พร้อมท้ังก าหนดตัวบ่งช้ี
ด้านผลผลิต (Output) และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเปา้หมาย และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

  กองพัสดุ มีการจัดการท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานโดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร มีการวิเคราะห์ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ในรอบ   
ปีท่ีผ่านมา ของแต่ละงานท่ีรับผดิขอบโดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome และค่าเปา้หมายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากบัดูแล 

กพ 2 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์  กองพัสดุ 
กพ 2 - 1(2) ก าหนดการประชุม และผูเ้ข้าร่วมประชุม 
กพ 2 - 1(3) บันทึกรายงานการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร ์ 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เปน็แผนปฏิบัตริาชการประจ าปคีรบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปสีู่การ
ปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับบคุลากร 

   กองพัสดุด าเนินการแปลงแผนยทุธศาสตรเ์ป็นแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีครบตาม
พันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกองพัสดุและถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติงาน
ระดับหน่วยงานย่อยภายในที่รับผดิชอบและระดับบุคลากร  

กพ 2 - 2(1) strategy Map   กองพัสดุ 
กพ 2 - 2(2) แผนปฏิบตัิราชการ 2560 
กพ 2-2(3) แผนปฏิบัตริาชการของแต่ละงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี และมีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บรหิารหน่วยงานและ/หรือท่ีประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเพือ่พิจารณา 

   กองพัสดุมีการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการตดิตามรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ทราบผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจารณา  

กพ 2 - 3(1) แผนปฏิบตัิราชการ 2560  
กพ 2 - 3(2) รายงานในระบบ e-performance 
กพ 2 - 3(3) บันทึกรายงานแผนปฏิบัติราชการ 2560  

sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/scan0001ประชุมแผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/5800816133441704รายงานแผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/5800816133441704รายงานแผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/strategy%20Map%20ฉบับแก้ไขใหม่%20%2031%20มค%2058%5b1%5d.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนปฏิบัติงานธุรการ%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนปฏิบัติงานธุรการ%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/รายงานในระบบ%20e-performance.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/7846512145317905%20รายงานแผนปฏิบัติ%202560.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ  2560  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
อย่างน้อยปี   ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ/หรือท่ีประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

    กองพัสดุ มีการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีโดยในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท า
รายงานผลต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

กพ 2 - 4(1) บันทึกการรายงานแผน
ยุทธศาสตร ์ 
 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร
และ/หรือท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีในปีถดัไป 

     กองพัสดุ มีการประชุมผู้บริหารกองพัสดุเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ ์ 2560 เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน แต่เนื่องแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัยัง
ไม่สรุปผล จึงยังคงใช้แผนยุทธศาสตรเ์ดิมของปี 2560  

 กพ 2-5(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและ
สรุปมติที่ประชุม  
 กพ 2-5(2) รายงานการประชุม 
กพ 2-5(3) แผนปฏิบัติราชการประจ า 
2560 

6. มีการคาดการณผ์ลการด าเนินการ (Performance Projections) 
ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได ้

     กองพัสดุ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช เป็นหน่วยงานกลางท่ีจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อแตกตา่งจากการศึกษาดูงาน ณ กรมชลประทานสามเสน  พบว่า   
กรมชลประทานสามเสน มีหน่วยงานเป็นกองพัสดุเหมือนกับ มสธ. แต่ที่แตกต่างกันคือ ผู้บริหาร
ของกรมชลประทานมีการประชุมรับทราบ กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง เนื่องจาก
กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานน าร่องที่กรมบัญชีกลางจดัเป็นต้นแบบในการใช้ พรบ. ใหม่และ
ระเบียบฯ ใหม่ และมีข้อแตกตา่งด้านกรมชลประทานมีนักกฎหมายประจ าหน่วยงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย แต่ กองพัสดุ มสธ. ไม่มีนักกฎหมายประจ าอยู่ที่
หน่วยงาน ซึ่งกองพัสดุจะได้เสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป  

กพ 2-6(1) ค าสั่งการศึกษาดูงาน 
กพ 2-6(2) รายงานการศึกษาดูงาน
ภาพรวม   

sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/5800816133441704รายงานแผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/5800816133441704รายงานแผนยุทธศาสตร์.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/scan0004รายชื่อผู่้เข้าประชุม.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/scan0004รายชื่อผู่้เข้าประชุม.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/รายงานการประชุมแผน%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%201/ผป.01-3%20แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองพัสดุ%20%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/4726295151524312%20คำสั่งดูงานสามเสน.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/3717532151655354รายงานผลการศึกษาดูงาน.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/3717532151655354รายงานผลการศึกษาดูงาน.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์รอบ 6 เดือนแรก 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ - มีการด าเนินการ  2 ข้อ - มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

กองพัสดุได้ประชุมผู้บริหารกองพัสดุ เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2559  ในวาระพิเศษ ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง ความรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่เนื่องจาก 
พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีสามารถให้ความรู้ในเร่ืองนี้ได้ชัดเจน จึงขอเปลี่ยนประเด็น
ความรู้เป็นเรื่อง การจัดท าและเผยแพร่ราคากลางตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)ก าหนด  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและยกระดับคณุภาพการ
บริหารงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการที่
ดี   เป้าประสงค์ที่ 4.1 เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

กพ 3 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ กองพัสดุ ประจ าปี 2560 
กพ 3 - 1(1) รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ วันท่ี 9 
ธันวาคม 2560 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

- กองพัสดุได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดท าและเผยแพรร่าคากลาง
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)ก าหนด 
   1. ก าหนดกลุม่เป้าหมายเป็นบคุลากรกองพัสดุ จ านวนประมาณ 40 คน 
   2. ก าหนดกลุม่เป้าหมายเป็นผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจดัจา้งของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน
ประมาณ 30 คน 

กพ 3 - 2(1) บันทึกขออนุมัติโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านพัสด ุที่ศธ.0522.01(04)/1884 ลว 9 
มี.ค.60 
กพ 3 - 2(2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
กพ 3 - 2(3) บันทึกเวียนแจ้งหนว่ยงานเข้ารับการอบรมฯ 
กพ 3 - 2(4) ค าสั่งบุคลากรเข้ารบัการอบรม ฯ 
กพ 3 - 2(5) หนังสือเชิญวิทยากรบรรบาย 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-1(2)แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-1(1)รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20วันที่%209%20ธันวาคม%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-1(1)รายงานการประชุมผู้บริหารกองพัสดุ%20วันที่%209%20ธันวาคม%202559.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(1)%20บันทึกขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(1)%20บันทึกขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(1)%20บันทึกขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(2)รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(3)บันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานเข้ารับการอบรม%20ฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(4)คำสั่งบุคลากรเข้ารับการอบรม%20ฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-2(5)หนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าและเผยแพร่ราคากลาง
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก าหนดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2605 – 2605/1  
อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6 ผู้มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ จ านวน 2 
ราย คือ นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร (ผู้อ านวยการศูนย์ก ากับดูแลการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช.) และ นายชรัส  ภาวงค์ (พนักงานไต่สวน
ช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ช.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 
73 คน และได้มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลียนเรียนรู้ 

กพ 3 - 3(1) ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ใน วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
กพ 3 - 3(2) เอกสารประกอบการบรรยาย 
กพ 3 - 3(3) เอกสารประกอบการบรรยาย 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มอียู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพฒันาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

   กองพัสดุได้มกีารจัดแลกเปลี่ยนรเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติทีด่ี เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2560 และประกาศแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการจัดท าและ
เผยแพร่ราคากลางตามที่ส านกัคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ก าหนด เมื่อวันที่  4.2. มีการเผยแพร่แนวปฏบัิติที่ดี 
เรื่องเร่ืองการจัดท าและเผยแพร่ราคากลางตามทีส่ านักคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ก าหนด ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เมื่อวันที ่2 สิงหาคม 2560 

กพ 3 - 4(2) คู่มือแนวปฏิบัติการประกาศเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางตามที่ ป.ป.ช.
ก าหนด 
กพ 3 - 4(3) http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/purcash/WEB/INDEX.html 
กพ 3 - 4(1) สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ 
กพ 3 - 4(4) รายงานการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการท าหน้าที่ก าหนด
ราคากลาง 
กพ 3 - 4(5) บันทึกขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมฯ 
กพ 3 - 4(6) ความรูเ้รือ่งราคากลาง จากแหลง่อืน่ (กรมบญัชกีลาง) 

กพ 3 - 4(7) ความรูเ้รือ่งราคากลาง จากแหลง่อืน่ 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 กพ 3 - 5(1) หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่ดีการเปิดเผยราคากลาง 

ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ 2560  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-3(1)ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-3(2)เอกสารประกอบการบรรยาย%20%20บัญชีรับจ่าย%20(ภาครัฐ)%20แก้ไขล่่าสุด%20มีนา60%201.ppt
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-3(3)เอกสารประกอบการบรรยาย%20ราคากลาง%2020%20เม.ย.%2059%201.ppt
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(2)แนวปฏิบัติประกาศราคากลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(2)แนวปฏิบัติประกาศราคากลาง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4(1)%20สรุปการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(4)%20รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง%20ฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(4)%20รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง%20ฯ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%20%203-4%20(5)%20บันทึกเสนอรองฯขอความเห็นชอบ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(%204)แนวทาง+วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/กพ%203-4%20(4%20)แนวปฏิบัติประกาศราคากลาง.docx
http://qmis.stou.ac.th/che_pre57/evidence/กพ/กพ%203-5%20(2)%20หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่ดี%20ฯ%5b1%5d.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา พ.ศ.2560 ( ก.ย. 59 – ส.ค. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  
สูตรการค านวณ : 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของสถาบนั 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ไดร้ับการพัฒนา >= 40 ชม/ป ี 8 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 18 

 
ผลการประเมิน  กองพัสดุมีบุคลากร ข้าราชการ พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  รวมท้ังหมด 18 คน  ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู ้ความสามารถด้านการพัสดุ และความรู้ด้านอืน่ๆ จากหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลยั รวมท้ังการศึกษาดูดงานมากว่า  40 ชั่วโมงตอ่ป ี 
จ านวน  8  คน   

 
ปีการศึกษา 2560  

การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 56  
 

3.17 
ผลการด าเนินงาน 44.44 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ไดร้ับการพัฒนา ≥= 40 ชม/ปี 8 x 100/18 =44.44 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานหลัก 
(Core Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารหน่วยงาน 

    กองพัสดุได้ออกแบบกระบวนงานตรวจรบังานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2559 และได้เวยีนแจ้งเผยแพร่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติและใน
ปีงบประมาณ 2560 กองพัสดุได้น ากระบวนงานดังกล่าวมาวิเคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการท างาน
หลักเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมหาวิทยาลยัเห็นชอบให้ด าเนินการ (บันทึกท่ี ศธ.
0522.01(04)/2243 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560) กองพัสดุได้วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างาน 
ตรวจรับงานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ 
    1. เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการตรวจรับงานจ้างดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
    2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 กพ 5-1(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/6107 ลง
วันท่ี  18 มิถุนายน 2558 
 กพ 5-1(2) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9943 ลง
วันท่ี 23 กันยายน 2558 
 กพ 5-1(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/3073 ลง
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 
กพ 5-1(4) บันทึก ศธ.0522.01(04)/2243 ลง
วันท่ี 21 มีนาคม 2560 
 

2. มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะปรบัปรุงตามข้อ 1 

   กองพัสดุส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 
     1. ความต้องการและความคาดหวังที่จะลดขั้นตอนในการตรวจรับงาน 
     2. ความต้องการและความคาดหวังที่จะลดเวลาที่ใช้ในการตรวจรับงาน 
     3. ความต้องการและความคาดหวังท่ีให้งานท่ีส่งมอบมีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อลดเวลาที่ใช้              
        ในการตรวจรับพัสดุ  

 กพ 5-2(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/4950 ลง
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559  
 กพ 5-2(2) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุม 
 กพ 5-2(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/2449 ลง
วันท่ี 27 มีนาคม 2560 
 กพ 5-2(4) บันทึก ศธ.0522.01(04)/2618 ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2560  

 

../sar59/หลักฐานข้อ%206/7972661105546141%5b1%5d%20บันทึก%206107.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/7972661105546141%5b1%5d%20บันทึก%206107.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/4726295105641428%5b1%5d%20บันทึก%209943.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/4726295105641428%5b1%5d%20บันทึก%209943.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/3606062105852468%5b1%5d%20บันทึก%203073.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/3606062105852468%5b1%5d%20บันทึก%203073.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/81143216112182%20บันทึก%202243%20ลว%2021%20มีค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/81143216112182%20บันทึก%202243%20ลว%2021%20มีค%2060.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/784651210594898%5b1%5d%20บันทึก%204950.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/784651210594898%5b1%5d%20บันทึก%204950.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/7933%20บันทึก%20และรายงานการประชุม.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/7933%20บันทึก%20และรายงานการประชุม.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/43618251616018%20บันทึก%202449%20ลว%2027%20มีค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/43618251616018%20บันทึก%202449%20ลว%2027%20มีค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/00011698%20%20บันทึก%20%202618%20ลว%2031%20มีค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/00011698%20%20บันทึก%20%202618%20ลว%2031%20มีค%2060.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการและ/หรือมติที่
ประชุมที่ส าคญั/กฎหมายที่ส าคญัตามข้อ 2 และได้รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

  กองพัสดุด าเนินการออกแบบส ารวจความคาดหวัง ความต้องการเพื่อน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการตรวจรับงานจา้งดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุผู้รับจ้าง กองพัสดุ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง จ านวน 10 
หน่วยงาน โดยมีการประชุมพิจารณามาตราฐานข้ันตอนและมาตรฐานเวลาในการตรวจรับงานจ้างดูแล
บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

 กพ 5-3(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/5011 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 กพ 5-3(2) แบบส ารวจความคาดหวัง กพ  
 กพ 5-3(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/5422 ลว 3 
กรกฎาคม 2560 

4. มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตาม
ข้อ 3 ไปปฏิบตั ิ

  มีการน ากระบวนการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ท่ีปรับปรุงใหมท่ี่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 3 ไป    
 เวียนแจ้งเผยแพร่เพื่อปฏิบตัิให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน  

กพ 5-4(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/6217 ลงวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2560 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการทีไ่ด้ออกแบบ/
ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบ
กระบวนงานเก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

กองพัสดุน าผลกระบวนการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างที่ปรับปรุงใหม่มาส ารวจความพึงพอใจเพื่อ
ประเมินผลและน าข้อเสนอแนะของการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับงานจ้างดูและบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงในปีถัดไป   

 กพ 5-5(1) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9977 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2559 (เดิม) 
 กพ 5-5(2) บันทึก ศธ.0522.01(04)/5422 ลว 3 
กรกฎาคม 2560  (ใหม่) 
กพ 5 - 5(3) บันทึก ศธ.0522.01(04)/9430 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2560  

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ  2560  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00 
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

../sar59/หลักฐานข้อ%206/3606062111948566%5b1%5d%20บันทึก%205011.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/3606062111948566%5b1%5d%20บันทึก%205011.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/00011698%20แบบสำรวจความคาดหวัง.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/833041162152968%20บันทึก%205422%20ลว%203%20กค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/833041162152968%20บันทึก%205422%20ลว%203%20กค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/5723816162227444%20บันทึก%20%206217%20ลว%2024%20กค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/5723816162227444%20บันทึก%20%206217%20ลว%2024%20กค%2060.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/8763574113130739%5b1%5d%20บันทึก%209977.pdf
../sar59/หลักฐานข้อ%206/8763574113130739%5b1%5d%20บันทึก%209977.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/833041162152968%20บันทึก%205422%20ลว%203%20กค%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%205/833041162152968%20บันทึก%205422%20ลว%203%20กค%2060.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/5800816132559963%20รายงานผลแบบสำรวจการปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/กพ/5800816132559963%20รายงานผลแบบสำรวจการปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( ต.ค. 59 - ก.ย. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 5) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยนัของสถาบนั 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00)  

 
ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ  2560 การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

 
3.38 ผลการด าเนินงาน 3.38 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

         กองพัสดุได้จัดท าแบบส ารวจความคาดหวัง ความต้องการในการรับบริการตรวจรับงานจา้งดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบ้ริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  3.38  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
รอบปีท่ีใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2560 ( ก.ย. 59 -  ส.ค. 60)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบที่จะได้ 1 คะแนน มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน (TQA 4.1) 

กองพัสดุ ได้ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองพัสดุ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัสดุ รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกองพัสดุเพื่อทบทวนนโยบาย และปรับปรุงการประกันคุณภาพศึกษาของกองพัสดุให้สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

 กพ 8-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  
 

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครบถว้น ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ และ 2) การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามทีก่ าหนดในระบบ CHE QA Online  
  (TQA 4.1ก 1) 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมกีารด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1. มีการควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคณุภาพอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2560  มีการควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ภายใตต้ัวบ่งช้ี จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2. มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานในวันท่ี  
26 กันยายน 2560 และรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ตามเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

 กพ 8-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
กพ 8-3(2) รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี 2559 
กพ 8-3(3) ระบบ CHE QA Online  
กพ 8-3(4) รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/คำสั่งประกันคุณภาพ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/คำสั่งประกันคุณภาพ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/คำสั่งประกันคุณภาพ.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/คำสั่งประกันคุณภาพ.pdf
SAR%202560.pdf
SAR%202560.pdf
file://Titanium/pm_home2$/8%20งานธุรการ/นิรมล%20%20ชมสุข/sar58ฉบับดำเนินการ/หลักฐาน/หลักฐานข้อ%2013/ระบบ%20CHE%20QA%20Online.pdf
sar%20หลักฐาน/8/รายงานการประชุม%2026%20กย%2060.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยง
สู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

กองพัสดุ น าผลการประเมินคณุภาพไปปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานทีส่่งผลใหม้ีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ/หรอืแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ดังนี ้  
 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้า  หมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการพร้อม
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในพันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  
ตัวช้ีวัดที่  1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานการเรยีนรู้ ก าหนดกลยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้
ประจ าปีของกองพัสด ุ
ตัวช้ีวัดที่  2. ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ/กจิกรรมใน Corporate Risk ของระบบท่ีกองพัสดุเกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดที่  3. ก าหนดกิจกรรมการปรับระบบบริหารจัดการภายในท่ีสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน 
จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองพัสด ุ
   และก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ระบผุูร้ับผิดชอบและจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของแต่ละงาน และมีการรายงานผล
การปฏิบัตติามแผนประจ าปีพร้อมข้อเสนอแนะและจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปตี่อไป 

กพ 8-3(1) แผนยุทธศาสตร์กองพสัด ุ
กพ 8-3(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกอง
พัสด ุ2561 
กพ 8-3(3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
แต่ละงาน  
กพ 8-3(4) การรายงานผลการปฏบิัติตาม
แผนกองพัสด ุ
กพ 8-3(5) การรายงานผลการปฏบิัติตาม
แผนของแต่ละงาน  
 

4. มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน 

กองพัสดุน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีโดยมีการ
ก าหนดกิจกรรมการปรับระบบบรหิารจัดการภายในจากการสรุปผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการบริหารจดัการของ
แต่ละงาน โดยมีการปรับโครงสร้างหน้าท่ีความรับผดิชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น การรับเรือ่งจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เดิมมผีู้รับผิดชอบ 2 งาน คืองานธุรการและงานจัดหาจัดซื้อ จากการปรับปรุง
โครงสร้างการปฏบิัติงานภายในกองพัสดุ ได้เพิม่งานบริหารสญัญาอกี 1 งาน เพื่อด าเนินการตรวจสอบเอกสารใบ PQ 
ในระบบ 3 มิติ โดยมีการประชุมเพื่อก าหนดหน้าท่ีความรบัผิดชอบที่ชัดเจน (ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณเป็นการ
ลดปัญหาในการจดัซื้อจัดจา้งที่หน่วยงานไม่อนุมัติงบประมาณ และมีงบประมาณไม่เพียงพอท าให้เกิดปัญหาในการ
เบิกจ่ายและส่งพัสดุเข้าคลัง) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี ในการพัฒนางาน (ตามแผนผังการปรับปรุงการส่งเอกสารภายในกองพัสดุ)  

กพ 8-4(1)บันทึก ศธ.0522.01(04)/12619 
ลว 27 ธ.ค. 59 ก าหนดหน้าที ่
กพ 8-4(2) บันทึก ศธ.0522.01(04)/707 
ลว 31 ม.ค.2560 แผนผังขั้นตอนการจัดส่ง
เอกสารใหผู้้รับผิดชอบ  

sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนยุทธศาสตร์กองพัสดุ%20%20ประจำปี%20%202560%20ฉบับประชุม%2014%20กพ%2060.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/2561%20ผป%2001.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/2561%20ผป%2001.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนปฏิบัติงานธุรการ%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%202/แผนปฏิบัติงานธุรการ%202560.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/3606062101220รายงานแผนปฏิบัติราชการกองพัสดุ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/3606062101220รายงานแผนปฏิบัติราชการกองพัสดุ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/62156689480198%20รายงานแผนปฏิบัติราชการงานธุรการ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/62156689480198%20รายงานแผนปฏิบัติราชการงานธุรการ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/1408175103822626%20การส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/1408175103822626%20การส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/8763574104826191%20ผัง%20Chart%20ผลการจัดซื้อ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/8763574104826191%20ผัง%20Chart%20ผลการจัดซื้อ.pdf
sar%20หลักฐาน/หลักฐานตัวชี้วัดที่%207/8763574104826191%20ผัง%20Chart%20ผลการจัดซื้อ.pdf
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5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้
จากการแลกเปลีย่นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

กองพัสดุ ได้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสนทนากลุม่ (Focus Group) เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี โดยกองพัสดุ และกองแผนงาน เป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 6210 อาคารบริการ 1 ซึ่งมี
ประเด็นที่ร่วมแลกเปลีย่น ดังนี ้

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน  

1. ลักษณะของตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีของหน่วยงานสนับสนุน 
2. ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนท่ีตอ้งการให้เพิ่มเตมิ/ปรับปรุงแก้ไข 
3. ปัญหาที่ผ่านมาของตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือส านักงานอธิการบดี ควรมีกจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรูเ้รื่องประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันหาข้อเสนอแนะร่วมกัน และควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกันตามตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ 
         

 กพ 8-5(1) บันทึกเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
กพ 8-5(2) สรุปประเด็นกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กพ 8-5(3) ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และสนทนากลุม่ (Focus 
Group) เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษา ภายในหน่วยงานส านักงาน
อธิการบด ี

 
 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2560  การบรรลุเปา้หมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลเุป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตารางที ่ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตวับง่ชี ้   
 
 

  

  ตวับง่ชีท้ ี ่ ชือ่ตวับง่ชี ้ ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมนิตนเอง 

1 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารหน่วยงาน 5 5.00 

2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 6 5.00 

3 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ 5 5.00 

4 บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรั้บการพัฒนา 3.17 3.17 

5 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน 5 5.00 

6 ผลประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 3.38 3.38 

7 การด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของหน่วยงาน 5 5.00 

  เฉลีย่คะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้   4.51 

 

 

 

 


