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

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายผดุง  ขวัญอ้นอินทร ์
ต าแหน่ง : หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ    โทรศัพท ์:  
โทรสาร :  035-440479               โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7082555 
E- mail :  ........................................................   

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ       
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ด้วยฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลางวิทยาลัยฯ  เช่น รถราชการของ

ทางราชการ ซึ่งมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของทางราชการ  งานพัสดุจึงได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น  และ
ความส าคญัในเรื่องของการซ่อมบ ารุงรักษา  เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับใช้งานราชการอยู่เสมอ  

ดังนั้น เพ่ือความมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ในด้านของการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึง
การจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ มาทดแทนเพ่ือการใช้งานได้อย่างปกต ิ
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1. เพ่ือซ่อมรถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4.2. เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงหรือจัดหาอะไหล่ให้รถยนต์ส่วนกลาง 
4.3. เพ่ือลดงบประมาณในการซ่อมแซมและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง. 

 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1รถยนต์ทีไ่ด้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. ท าให้มีการท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการท างาน มีความปลอดภัย 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่    จ านวน    57 คน 
7.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                จ านวน  825 คน 
               รวมทั้งสิ้น  882 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คร-ูอาจารย์ นักเรียน ได้รับบริการจากรถยนต์ส่วนกลางอย่างปลอดภัย  
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  งปม.2563   207 



 

 
 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 

          8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ๔.ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
    จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๕.การจดัการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีระบบ การบ ารุงรักษา ดูแลให้มีความ
ทันสมัย และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์  ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที ่๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 ๒.๓ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
         ๒.๓ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วทิยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง :  มีรถส่วนกลางทีส่ามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
10.2 โดยอ้อม : บุคลกรได้รับบริการจากรถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางที่ปลอดภัย 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ รถยนต์ส่วนกลาง  3 คัน 
เชิงคุณภาพ บุคลากรและผู้เรียนได้ใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างปลอดภัย ๘๘๒ คน 
เชิงเวลา ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓  ๑๒ เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้รับการจัดสรร 10๐,๐๐๐ บาท 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
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.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
ด าเนินโครงการ 

             

   
13.หมวดเงินที่ใช ้ งบรายจ่ายอ่ืน  
    งบด าเนินงาน       งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่นๆ         
 13.1 ค่าใช้สอย …........10๐,๐๐๐…..บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน…..............…………….บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ……….......1๐๐,๐๐๐…...….บาท 
      รวมทัง้สิ้น       1๐๐,๐๐๐   บาท 
  
  14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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