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

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

 ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชือ่โครงการ : จดัซื้อวัสดุและอุปกรณ ์ห้องพัสดุส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ผู้ประสานงาน ชือ่ : นำยผดุง  ขวัญอ้นอินทร์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ   โทรศัพท ์:  
โทรสาร :  035-440479              โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7082555 
E- mail :  ........................................................   

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งำนพัสดุ       
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
         หลังจำกงำนพัสดุ ได้ปรับปรุงห้องพัสดุจนเป็นที่เรียบร้อยได้พ้ืนที่ส ำนักงำนและห้องเก็บอุปกรณ์

เป็นสัดส่วน แต่พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ยังเป็นพ้ืนที่โล่งไม่มีอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ อย่ำงเป็นระเบียบ         
ต้องจัดวำงวัสดุบนพ้ืน ท ำให้ไม่เป็นระเบียบ จัดเก็บได้น้อย เข้ำถึงวัสดุได้ยำก และอำจไม่ปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

       ดังนั้นงำนพัสดุ จึงเห็นควรจัดหำ อุปกรณ์ ในกำรจัดเก็บ ชั้นวำงของ ตู้ เก็บของ เพ่ือควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 
 

      4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1. เพ่ือให้มีห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 

4.2. เพ่ือให้การตรวจสอบพัสดุมีระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 

4.3. เพ่ือให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 

5.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1. ชั้นและตู้ในกำรจัดเก็บวัสดุ 
 

6.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บวัสดุอย่ำงเป็นระเบียบและปลอดภัย 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ ชั้นวำงของ 3 ชั้น           จ ำนวน  4  อัน 
7.๑.๒ ตู้เอกสำร 20 ช่อง     จ ำนวน  1  ตู้  
7.1.3 ชั้นพลำสติกมีล้อ     จ ำนวน  ๒  อัน 

          7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 มีชั้นและตูเ้ก็บวัสดุที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

      7.2.2 มีกำรค้นหำและตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว 
 

8.การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
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8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยำม     ควำมพอประมำณ     ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
 8.1.2 เงื่อนไข        ควำมรู้               คุณธรรม 

          8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ๔.ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
    จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ทีทั่นสมัยและเพียงพอ 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๕.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ของ

นักศึกษำในทุกสำขำวิชำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ มีระบบ กำรบ ำรุงรักษำ ดูแลให้มีควำมทันสมัย และ
พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 

 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 กลยุทธ์  ๑.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มำตรฐำนที ่๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของ
สถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

มำตรฐำนที ่๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
         ๒.๓ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของ
สถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้ำนที่ 1     : คุณภำพนักศึกษำ 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์

 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วทิยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง :  งำนพัสดุมีที่ในกำรจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ 
10.2 โดยอ้อม : บุคลกรมีกำรท ำงำนตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ตู้เอกสำรจ ำนวน 1 ตู้ ชั้นวำงของ 3 ชั้น จ ำนวน 4 อัน ชั้นพลำสติกมีล้อ 

3 ชั้นจ ำนวน 2 อัน 
10 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ มีชั้นและตู้เก็บวัสดุที่เป็นระเบียบเรียบร้อย - 
เชิงเวลา ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง กันยำยน ๒๕๖๓ ๑๒ เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมำณ ๒๕๖๓ ที่ได้รับกำรจัดสรร 17,320 บำท 
 

 
 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินทีใ่ช้  
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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.เสนอโครงกำร/ 
ขออนุมัติโครงกำร 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร 

             

3.ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร 

             

4.สรุปรำยงำนผล
ด ำเนินโครงกำร 

             

   
13.หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
    งบด ำเนินงำน          งบลงทุน     งบอุดหนุน     เงินรำยได้สถำนศึกษำ    งบรำยจ่ำยอื่น ๆ         
 13.1 ค่ำใช้สอย …...........................…..บำท 
 13.2 ค่ำตอบแทน…..............…………….บำท 
 13.3 ค่ำวัสดุและครุภัณฑ์…… ....…...….บำท 
                1.เหล็กเส้น   จ ำนวน   32  เส้น ๆ ละ 130 บำท  เป็นเงิน      4,160  บำท 
  2.เหล็กฉำก   จ ำนวน 320  อัน  ๆ ละ     2 บำท  เป็นเงิน         640  บำท 
  3.น๊อต   จ ำนวน  960  ตัว  ๆ ละ     1 บำท  เป็นเงิน         960  บำท 
  4.ไม้อัดหนำ 10 มม  จ ำนวน    12  แผ่นๆ ละ 500 บำท  เป็นเงิน      6,000  บำท  
  5.ยำงรองขำชั้นวำง จ ำนวน    24  อัน  ๆ ละ 15   บำท  เป็นเงิน         360  บำท 
  6.ตู้พลำสติกมีล้อ  จ ำนวน      2  ใบ   ๆ ละ 600 บำท   เป็นเงิน      1,200  บำท               
                    7.ตู้เก็บเอกสำร20ช่อง     จ ำนวน     1  ใบ   ๆ ละ 4,000 บำท  เป็นเงิน      4,000  บำท 
                                                          รวมทั้งสิน้                                     17,32๐ บาท 
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