โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ลักษณะโครงการ

 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นำยผดุง ขวัญอ้นอินทร์
ตาแหน่ง : หัวหน้ำงำนพัสดุ
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 035-440479
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7082555
E- mail : ........................................................
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งำนพัสดุ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง)
ปั จ จุ บั น งำนพั ส ดุ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทรั พ ยำกร วิ ท ยำลั ย กำรอำชี พ สองพี่ น้ อ ง ได้ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
ยำนพำหนะของทำงรำชกำร ซึ่งรถยนต์ รำชกำรนี้มีควำมจ้ำเป็น อย่ำงยิ่งในกำรใช้ด้ำเนินงำนเป็นยำนพำหนะ
ส้ำหรับเดินทำงไปรำชกำรและใช้ในภำรกิจของทำงวิทยำลัยฯ แต่สิ่งหนึ่งที่จ้ำเป็นของกำรใช้รถยนต์รำชกำรก็คือ
น้้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อ ให้มีควำมพร้อมส้ำหรับใช้ในทำงกำรรำชกำรอยู่เสมอ
ดังนั้น งำนพัสดุจึงขอจัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของรถยนต์รำชกำรให้พร้อม
ใช้งำน เพือ่ ให้มีประสิทธิภำพต่อกำรด้ำเนินงำนต่ำง ๆ ตลอดปีงบประมำณ๒๕๖๓
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง)
4.1 เพื่อให้กำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับน้้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นยำนพำหนะของทำงรำชกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำม ระเบียบพัสดุ ตลอดทั้งปีงบประมำณ 2563
4.2 เพื่อส้ำรวจตรวจสอบน้้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรเดินทำงไปรำชกำร
5.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output)
5.1. น้้ำมันเชื้อเพลิงส้ำหรับรถยนต์รำชกำร ที่มีใช้งำน ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
6.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome)
6.1. น้้ำมันรถยนต์รำชกำรที่ใช้ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
7.กลุม่ เป้าหมาย
7.1เชิงปริมาณ
7.๑.๑ คณะผู้บริหำร ครู-อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่
จ้ำนวน 57 คน
7.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3
จ้ำนวน 825 คน
รวมทั้งสิ้น 882 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครู -อำจำรย์ นั ก เรี ย น ได้ รั บ บริก ำรจำกรถยนต์รำชกำร ในกำรท้ ำงำนในกำรปฏิ บั ติ งำน ที่ มี
ประสิทธิภำพ และรวดเร็วมำกขึ้น
8.การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 นิยำม  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8.1.2 เงื่อนไข  ควำมรู้
 คุณธรรม
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8.2 นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔).ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
8.3 ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8.4 นโยบายสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกร เพื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ มีระบบ กำรบ้ำรุงรักษำ ดูแลให้มีควำม
ทันสมัย และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ ๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
8.6 การประกันคุณภาพภายใน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัด กำรบุคลำกร สภำพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
8.7 การประกัน คุณ ภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษา (ใช้ การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้
มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
ของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ด้ำนที่ 1 : คุณภำพนักศึกษำ
ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
10.1 โดยตรง : มีน้ำมันเชื้อเพลิงพอเพียงต่อกำรใช้งำนรถยนต์รำชกำร
10.2 โดยอ้อม : ท้ำให้รถยนต์รำชกำรมีประสิทธิภำพ
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
น้้ำมันเชื้อเพลิง ส้ำหรับรถยนต์รำชกำร

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

รถส่วนรำชกำรมีพร้อมในกำรใช้งำน ตลอดปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง กันยำยน ๒๕๖๓

เชิงค่าใช้จ่าย

งบประมำรประจ้ำปี ๒๕๖๓

หน่วยนับ
๓ คัน
......................
๑๒ เดือน
2๔0,0000 บำท
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