
17/07/61

1

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สวนพัสดุ

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน

   ภารกิจหลักของหนวยงาน
   1. การเรงรัดใหหนวยงานสงเรื่องจัดซื้อจัดจาง
     - งบรัฐ
     - งบรายได
   2. การดําเนินงาน งานท่ัวไปสวนพัสดุ

รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100

100.00
92.61
97.83

100.00
92.61
97.83

   ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน รอยละ 100 60.00 60.00

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ WU e-Office (ณ กพ.61) รอยละ 100 88.89 88.89

• รอยละการบันทึกงานประจําวันของพนักงาน รอยละ  - รายงานผลรอบสิ้นป -
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
   (ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

รอยละ 5 5 100.00

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจาย 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ  - รายงานผลรอบสิ้นป
 

-

• รอยละของการประหยัดพลงังาน
   - คาไฟฟา
   - คาน้ํามัน

รอยละ  การเปดและปดเครื่องปรับอากาศ
1. เปด เวลา 09.00 น. และ 13.00 น.
2. ปด  เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. 

เปนไปตามแผน -

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 1 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ - - -

 
          เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโนบายที่จะประเมินความพึงพอใจ Online           
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ โดยสวนทรัพยากร
มนุษยและองคกรและสงตอใหศูนยเทคโนโลยดีิจทิัลพัฒนา เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่  2ยุทธศาสตรที่  2

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 2
จํานวนเรื่องจัดซื้อจัดจาง 600 362 60.33 จํานวนเรื่องจัดซื้อจัดจาง จํานวน 362 เรื่อง รวมทุกหมวดงบประมาณ              

งบลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลและจากเงินรายได มีความกาวหนา ดังนี้ 
   งบรัฐ  หนวยงานสงเรื่องจัดซื้อจัดจางรอยละ 100
   - อยูระหวางจัดหา รอยละ 18.41
   - กอหนี้ผูกพัน รอยละ 80.50
   - เหลือจาย รอยละ 1.09  (5,390,165.00 บาท) 
   งบรายได หนวยงานสงเรื่องจัดซื้อจัดจางรอยละ 92.61 (ยังไมสง 1 รายการ 
ไดแกปรับปรุงศูนยอาหารกลางคืน 10,000,000 บาท) 
   - อยูระหวางจัดหา รอยละ 30.60

   - กอหนี้ผูกพัน รอยละ 61.20
   - เหลือจาย รอยละ 0.80 (1,084,200.00 บาท) 

ยุทธศาสตรที่  5ยุทธศาสตรที่  5
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 3
ความสามารถในการดําเนินการได
ตามคูมือปฏิบัติงานพัสดุ 
(งานทั่วไป) 

90 97.83 97.83 การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน งานท่ัวไป เชน งานจําหนาย
พัสดุ งานซอมแซม งานใหบริการยืมคืน/ขนยาย งานทะเบียนทรัพยสิน 
งานสัญญา เปนตน           
สามารถดําเนินการได รอยละ 97.83
  
หมายเหตุ :  ปงบประมาณ 2561 การประเมินประสิทธิภาพงานจัดหา
อยูระหวางการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานพัสดุ  ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

ยุทธศาสตรที่  5ยุทธศาสตรที่  5

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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ตัวชี้วัด 1. คูมือการจัดซื้อจัดจางตามระบบ e-Bidding ที่ชัดเจน 

สรุปผลการดําเนินงาน

        สวนพัสดุไดดําเนินการตามขั้นตอนของระบบ e-bidding ทุกขั้นตอน อยางไรก็ตามเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทํางานเดียวกัน สวนพัสดุไดดําเนินการประชุมจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจาง         
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)แลว คาดวาจะเสร็จสมบูรณทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2561

(รอยละความสําเร็จ 30 )

ตัวชี้วัด 1. คูมือการจัดซื้อจัดจางตามระบบ e-Bidding ที่ชัดเจน 

สรุปผลการดําเนินงาน

        สวนพัสดุไดดําเนินการตามขั้นตอนของระบบ e-bidding ทุกขั้นตอน อยางไรก็ตามเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทํางานเดียวกัน สวนพัสดุไดดําเนินการประชุมจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจาง         
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)แลว คาดวาจะเสร็จสมบูรณทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2561

(รอยละความสําเร็จ 30 )

ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด 2.  ประกาศและระเบียบพัสดุที่ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการดําเนินงาน

1. สวนพัสดุไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ 

2. สวนพัสดุไดพัฒนา Software เพื่อใหหนวยงานที่มีการจัดซื้อจัดจางสามารถดําเนินการในกรณีที่อยู
ในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจของหนวยงานไดรับความสะดวก โดยสามารถเขาถึงไดที่ https://intranet.wu.ac.th 
หัวขอหลัก เมนูบารระบบสารสนเทศ และหัวขอยอย ระบบใหบริการสวนพัสดุ 

(รอยละความสําเร็จ 100)

ตัวชี้วัด 2.  ประกาศและระเบียบพัสดุที่ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการดําเนินงาน

1. สวนพัสดุไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ 

2. สวนพัสดุไดพัฒนา Software เพื่อใหหนวยงานที่มีการจัดซื้อจัดจางสามารถดําเนินการในกรณีที่อยู
ในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจของหนวยงานไดรับความสะดวก โดยสามารถเขาถึงไดที่ https://intranet.wu.ac.th 
หัวขอหลัก เมนูบารระบบสารสนเทศ และหัวขอยอย ระบบใหบริการสวนพัสดุ 

(รอยละความสําเร็จ 100)

ยุทธศาสตรที่ 2 


