
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

   ลักษณะของโครงการ           ต่อเนื่อง                           จัดท ำขึ้นใหม ่
1.ชื่อโครงการ :โครงกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร์ 
   ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนพัสดุ     โทรศัพท์  0897082555 
   โทรสาร:      -       โทรศัพท์เคลื่อนที่  0897082555 
   E-mail:    - 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งำนพัสดุ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 

วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้องเป็นสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 57 คน มีห้องเรียน 30 ห้อง นักเรียน 825 คน สถำนศึกษำก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2540 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้รับรำงวัล สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน    
ปีกำรศึกษำ 2554จนเป็นสถำนศึกษำที่ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นได้เพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเป็นสถำนศึกษำที่มีบทบำทในกำรให้กำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขนอกจำกนี้สถำนศึกษำจ ำเป็นต้องจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่นักเรียน 
คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองและหน่วยงำนในท้องถิ่นให้เข้ำมำใช้บริกำร 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนพัสดุของวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดหำวัสดุส ำนักงำน อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรประกอบกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนให้เพียงพอ พร้อมต่อกำรใช้งำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรของวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้องส่งผลดีต่อทำงรำชกำร
ต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนำคต 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนของวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้องให้บรรลุเป้ำหมำย 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิผล 
5.ผลผลิตโครงการ (Output) : วัสดุส ำนักงำนท่ีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
6.ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) : กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
7.กลุ่มเป้าหมาย: 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะผู้บริหำร ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน  57  คน 
  6.1.2 นักเรียนชั้น ปวช.1- ปวช.3    จ ำนวน 825 คน 
              รวมทั้งสิ้น  882  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสะดวกและรวดเร็ว 
8.การบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
 8.1การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1 นิยาม  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล    ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  8.1.2 เงื่อนไข   ควำมรู้   คุณธรรม 
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8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารการจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน           
มีเอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
     5.จัดสรรงบประมำณ/ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 
    ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
    สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
     6.กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 
          8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศำสตร์ที่4 : เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

ข้อที่ 8 : ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ มีระบบ กำรบ ำรุงรักษำดูแล ให้มีควำม
ทันสมัย และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
 8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
       พันธกิจที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
       กลยุทธ์ที่ 3 บริหำรกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยำบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8.7 การประกันคุณภาพภายนอ ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน)เนื่องนากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

    มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ 

ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยำบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8.8สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
    ด้ำนที่ 1 : คุณภำพนักศึกษำ 
    ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พิงประสงค์ 
9.พื้นที่/สถานที่ด าเนินการ : วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โดยตรง : ส ำนักงำนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
10.2 โดยอ้อม : บุคคลภำยในวิทยำลัยฯ ปฏิบัติงำนได้สะดวก รวดเร็ว 
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11.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุส ำนักงำนท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำนส ำนักงำนของวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 882 คน 
เชิงคุณภาพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
เชิงเวลา ตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมำณในกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 200,000 

 
12.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.เสนอโครงกำร/
ขออนุมัติโครงกำร 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร 

             

3.ด ำเนินกิจกรรม
ตำมโครงกำร 

             

4.สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำร 

             

 
13.หมวดเงินที่ใช้ งบรายจ่ายอ่ืน 

 งบด ำเนินงำน    งบลงทุน    งบอุดหนุน   เงินรำยได้สถำนศึกษำ   งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ 
 13.1 ค่ำใช้สอย               50,000 บำท 
 13.2 ค่ำตอบแทน.................-..............บำท 
 13.3 ค่ำวัสดุ                150,000 บำท 
   รวมทั้งสิ้น   200,000 บาท 
14.วิธีการติดตามและประเมินผล 
  กำรสังเกต    กำรสัมภำษณ์    แบบสอบถำม   แบบทดสอบ 
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