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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1. รหัส/ ชื่อโครงการ   พัฒนางานพัสดุ 
 
2. ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
 
3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ.   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการพิเศษและสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 

 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่ 5 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
6.  หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่มีพันธกิจหลักคือ  ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีทุนและทรัพยากรพอเพียงต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ      
     ต่อเนื่อง 
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8. เป้าหมาย 
8.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 

                     1.  โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ                   
              มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
                     2.  โรงเรียนมีสื่อวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ         
             เพียงพอต่อการบริหารงาน 
 8.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

        1.  โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี  ธุรการ งานแผนงาน                           
งานพัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
 
11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

20,000 งานพัสดุและ
สินทรัพย์มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63-ก.ย. 63 งานพัสดุ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 งบประมาณ  20,000  บาท  
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- - - - - - - - - - - - 
- 1q,000 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น    20,000  บาท   (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
 
14. ผู้เกี่ยวข้อง 
          - 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
      - 
 
16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

 
- การสอบถาม 
- แบบประเมินตามสภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 

ผลลัพธ์ 

 โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงาน
พัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
- สภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
               (นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์                             (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
                 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                               หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
                     ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
           

(นายปรีชา นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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บัญชีต่อท้ายรายละเอียดการขอจัดซื้อ 
งานพัสดุ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต.  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง 11,000  11,000   
2 อุปกรณ์ส านักงาน       
 2.1 กาว ย่น  10 ม้วน 48  480   
 2.2กระดาษ โน๊ตกาว  5 ห่อ 30  150   
 2.3กระดาษท าปก เอ 4 10 ห่อ 40  400   
 2.4 กาวน้ า  10 ขวด 28  280   
 2.5 กาว ลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ 10 ขวด 22  220   
 2.6คลิบด า 2 หู # 108 5 กล่อง 65  325   
 2.7คลิบด า 2 หู # 109 5 กล่อง 54  270   
 2.8คลิบด า 2 หู # 110 5 กล่อง 28  140   
 2.9คลิบด า 2 หู # 111 5 กล่อง 15  75   
 2.10 กระดาษชาร์  150 แผ่น 8  1200   
3 เครื่องยิงกระดาษ 1 ตัว 1250  1250   
4 ซองขาว 100 ซอง 0.5  50   
 ซองน้ าตาล 100 ซอง 2  200   
 สมุด เบอร์ 2 50 เล่ม 30  150   
 น้ ายา ลบค าผิด 5 อัน 70  350   
 มีด คัตเตอร์ 3 อัน   250   
 ใบมีด คัตเตอร์ 2 ห่อ 24  48   
 ลวด เย็บ เบอร์ 10 2 กล่องใหญ่ 45  90   
 ลวด เย็บ เบอร์ 3 2 กล่องใหญ่ 45  90   
 กรรไกร เบอร์ 7 3 อัน 38  114   
 กาว สองหน้าโพม 3 อัน 145  435   
 กาว สองหน้าบาง 15 20  300   
 แม็ค ใหญ่ เบอร์ 3 4 อัน 100  400   
 เชือก ขาว 20 ม้วน 10  200   
 ปลั๊กคอม 10 เมตร  2 อัน 180  360   
 คลิบ  หนีบ 50 กล่อง 8  400   
 เครื่องเจาะ 1 ตัว 35  35   
 ตรายาง วันที่   2 อัน 80  160   
 ทะเบียน รับ/ส่ง  เอ 4 4 50  200   
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 แท่น ตัดกระดาษ ไม้ 1 อัน 520  520   
        

รวม 22,000.00   
 


