
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

-               

1.1.1 ค่าจา้งครูอตัราจา้ง(งบเรียนฟรี:จดัการเรียนการสอน) 1,071,650      1,071,650      ฝบ. บุคลากร จดัการเรียนการสอน

1.1.2 โครงการเรียนฟรี จดัซ้ือหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล 361,000        361,000         ฝว. หอ้งสมุด ค่าหนังสือเรียนฟรี

1.1.3 โครงการเรียนฟรี มอบค่าอปุกรณ์การเรียน 83,030          83,030          ฝผ. ส่งเสริมผลิตผล ค่าอปุกรณ์การเรียน

1.1.4 เพิม่ประสิทธภิาพงานสอนนอกเวลา 100,000 100,000   200,000         ฝว. หลักสูตร ตอบแทน

1.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4,000            4,000            ฝพ. แนะแนวฯ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.1.6 โครงการจดัท าคู่มือนักศึกษา 3,000 3,000            ฝพ. แนะแนวฯ บกศ.

1.1.7 โครงการฝึกอบรม นักศึกษาใช้งานระบบศูนยก์ าลังคน 2,000 2,000            ฝผ. ฝ่ายแผนฯ วัสดุ

1.1.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนการสอน 3,000 3,000            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

1.1.9 โครงการจดัท าและประกวดส่ือกาเรียนการรสอน 4,000        4,000            ฝว. ส่ือ วัสดุ

1.1.10 โครงการประเมินผลนักเรียนแนวใหม่โดยไม่ใช้ขอ้สอบ 5,000         5,000            ฝว. วดัผล
สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

1.1.11 โครงการนิเทศภายใน/ประเมินประสิทธภิาพการเรียนการ
สอน

2,000 2,000            ฝว. วดัผล วัสดุ

1.1.12 โครงการจดัการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

2,000 2,000            ฝว. แผนกวชิา วัสดุ

1.1.13 โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาชีพ 4,000         4,000       8,000            ฝว.ฝพ วิชาการ/กจิกรรม วัสดุ

1.1.14 โครงการพฒันาระบบนิเทศการเรียนการสอนรายวนั 2,000 2,000            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

1.1 แผนงานพัฒนาผู้เรยีนอยา่งเปน็ระบบเพ่ือให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลยทุธท์ี ่1       พัฒนาผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชวีศึกษา

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

1.2 แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีนตรงความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

1.2.1
 โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะอนัพงึประสงค์และ
สมรรถนะของผู้เรียนเพือ่สถานประกอบการและชุมชน

3,000 3,000            ฝว.
ทวภิาคี/

ความร่วมมือ
วัสดุ

-               

1.3.1 โครงการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ/มาตรฐานอาชีพ 2,000 5,000       7,000            ฝว. วดัผล วัสดุ

-               

1.4.1 141 โครงการ Pre V-NET 2,000 2,000            ฝว. วดัผล วัสดุ

-               

1.5.1
 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาองักฤษหน้าเสาธง 500              500               ฝว. สามัญ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

1.6.1  โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียน 2,000 2,000            ฝว. วดัผลฯ วัสดุ

-               

17.1 นโยบายเรียนฟรี เคร่ืองแบบนักศึกษา 162,900        162,900         ฝผ. ส่งเสริมผลิตผล ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

1.7.2   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 50,000       50,000          ฝพ. ครูทีป่รึกษา ลดปัญหาผู้ออก
กลางคัน

-               

1,800 1,800            ใช้สอย

1,000 1,000            วัสดุ

1.8.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 11,000          11,000          ฝว. แผนกวชิา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

แนะแนวฝพ.

1.9 แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเรจ็การศึกษาสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของสถานประอบการ ชมุชน หรอืผู้รบับรกิาร

1.8  แผนงานสรา้งเสรมิคุณภาพผู้เรยีนเพ่ือให้มงีานท าหรอืศึกษาตอ่
ภายใน 1 ปี

1.3 แผนงานประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.7 แผนงานเพ่ิมอัตราสว่นผู้ส าเรจ็การศึกษาตอ่นักเรยีนแรกเขา้

โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
1.8.1

1.4 แผนงานทดสอบ V-NET

1.5 แผนงานยกระดบัคุณภาพภาษาอังกฤษให้ผ่านมาตรฐาน V-NET

1.6 แผนงานสง่เสรมิการทดสอบมาตรฐานอาชพี



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

1.9.1  โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านคอมพวิเตอร์ 40 ชม 23,400          23,400          ฝว. หลักสูตร/แผนกกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

3,000 3,000            วัสดุ

2,100 2,100            ตอบแทน

-               
2.2.1 โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนการสอนทุกรายวชิา 3,000 3,000            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

2.3.1 โครงการนิเทศการสอนและพฒันาการสอนด้วย
กระบวนการวจิยั

2,500 2,500            ฝว. วดัผล วัสดุ

-               

2.4.1 โครงการยกระดับและพฒันาคุณภาพการวดัผลและ
ประเมินผลรายวชิา

2,500 2,500            ฝว. วดัผล วัสดุ

-               

2.5.1 โครงการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียน 7,350 7,350            ฝว. ทวภิาคี ใช้สอย

2.5.2 โครงการเชิดชูเกยีรติสถานประกอบการ 2,000 2,000            ฝว. ความร่วมมือ วัสดุ

-               

2.1.1

2.2 แผนงานการจัดท าแผนการสอนรายวชิา

กลยทุธท์ี ่2  พัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

2.1 แผนงานพัฒนาหลกัสตูรและแผนการสอนฐานสมรรถนะ

2.3 แผนงานยกระดบัคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนรายวชิา

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาแผนการสอนมุง่เน้น
สมรรถนะสอดคล้องกบัสถานประกอบการหรืออาเซียน

หลักสูตรฝว.

2.4 แผนงานยกระดบัคุณภาพการวดัผลและประเมนิผลรายวชิา

2.5 แผนงานยกระดบัคุณภาพการฝึกงาน

กลยทุธท์ี ่3  พัฒนาการบรหิารจัดการอาชวีศึกษา



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

-               

1,000 1,000            ใช้สอย

2,000 2,000            ตอบแทน

-               

3.2.1
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงาน 28,890       28,890          ฝผ. ศูนยข์อ้มูล

สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

3.2.2 โครงการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่บริหารงานแผนพฒันา
สถานศึกษา

2,000 2,000            ฝผ. ศูนยข์อ้มูล วัสดุ

-               

3.3.1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 38,500       38,500          ฝพ. กจิกรรม สร้างเสริมคุณธรรม

3.3.2 โครงการส่งเสริมโครงงานนักศึกษา 3,000 3,000            ฝผ. วจิยัฯ วัสดุ

3.3.3 โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 3,000 3,000            ฝผ. วจิยัฯ ตอบแทน

2,140            2,140            จดัการเรียนการสอน

5,800 5,800            บกศ.

-               

3.4.1
กจิกรรมประชุมวทิยาลัย 2,000 2,000            ฝบ. บริหารฯทัว่ไป ใช้สอย

3.4.2 เพิม่ประสิทธภิาพงานธรุการ(นอกเวลา) 110,000 110,000         ฝว. หลักสูตร ตอบแทน

3.4.3 ค่าสาธารณูปโภค 240,000 240,000         ฝบ. การเงิน ค่าสาธารณูปโภค

ฝบ. ทะเบียน

3.1 แผนงานยกระดบัคุณภาพการด าเนินงานคณะกรรมการวทิยาลยั

กจิกรรมการประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย ฝบ. บริหารฯทัว่ไป
3.1.1

โครงการระบบ SMS  ติดตามนักศึกษา
3.3.4

3.4 แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารสถานศึกษา

3.2 แผนงานยกระดบัคุณภาพการจัดท าแผนการบรหิารสถานศึกษา

3.3 ยกระดบัคุณภาพพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลกัษณ์



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

-               

3.5.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารวทิยาลัย
เทคโนโลยแีละการจดัการราษีไศล

26,500 26,500          ฝผ. ศูนยข์อ้มูล วัสดุ

-               

3.6.1
โครงการพฒันาคุณภาพบริหารความเส่ียง ๕ ด้าน 2,000 2,000            ฝพ. ปกครอง วัสดุ

-               

3.7.1 โครงการภาคีเครือขา่ยผู้ปกครอง 2,000 2,000            ฝพ. ครูทีป่รึกษา ใช้สอย

3.7.2 โครงการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 45,000       45,000          ฝพ. ครูทีป่รึกษา
สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

-               

3.8.1           ศูนยว์ทิยบริการ 9,100,000      9,100,000      ฝบ. พสัดุ ส่ิงกอ่สร้าง

3.8.2          บ้านพกั  24  ยนูิต 6,600,000      6,600,000      ฝบ. พสัดุ ส่ิงกอ่สร้าง

3.8.3          ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา้-ประปา 3,280,000      3,280,000      ฝบ. พาสดุ ส่ิงกอ่สร้าง

3.8.4 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน 4 แผนก (เสริมสร้างคุณภาพ
สถานศึกษาฯเล็กฯ)

100,000      100,000         ฝว. แผนกวชิา
สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

3.8.5 โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละภมูิทัศน์(เสริมสร้าง
คุณภาพสถานศึกษาฯเล็กฯ)

96,110       96,110          ฝบ. อาคารฯ
สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

-               

3.5 แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารจัดการระบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศของสถานศึกษา

3.6 แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารความเสีย่ง

3.7 แผนงานยกระดบัคุณภาพการดแูลนักเรยีน

3.8 แผนงานยกระดบัคุณภาพการพัฒนาและดแูลสภาพแวดลอ้ม 
และภมูทิัศน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที ่ห้องเรยีน 
ห้องปฏบิตักิาร โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบรกิาร

3.9  แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารจัดการวสัด ุอุปกรณ์ 
ครภุณัฑ์และคอมพิวเตอร์



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

3.9.1 จดัซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา 50,000          50,000          ฝบ. พสัดุ จดัการเรียนการสอน

3.9.2 วสัดุฝึกแผนกวชิา/วสัดุส านักงาน 186,000 18,000      96,250     300,250         ฝว แผนกวชิา วัสดุ

-               

3.10.1 ค่าใช้จา่ยโครงการผลิตและพฒันาบุคลากรใหส้อดคล้อง
กบัความต้องการของประเทศ

40,000       40,000          ฝบ. บุคลการ ค่าใช้สอย

3.10.2 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอยา่ง 10,000 10,000          ฝบ. บุคลากร ใช้สอย

3.10.3
ไปราชการอื่นและอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 247,750 247,750         ฝบ. บุคลากร ใช้สอย

-               

3.11.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าโครงงานและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน

10,000 10,000          ฝผ. วจิยัฯ วัสดุ

-               

3.12.1 โครงการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 1,500 1,500            ฝพ. กจิกรรม บกศ.

3.12.2 โครงการระดมทรัพยากรเครือขา่ยท้องถิ่น(เกษตรอนิทรีย ์
อบต.)

30,000 30,000          ฝพ. โครงการพเิศษ บกศ.

-               

4,800       4,800            ใช้สอย

15,200     15,200          วัสดุ

4.1 แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารจัดการการบรกิารวชิาการ
และวชิาชพี

3.11  แผนงานการบรหิารงานการเงนิและงบประมาณ

3.10 แผนงานยกระดบัคุณภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี ่4   บรกิารวชิาการและวชิาชพีสูส่งัคม 

3.12  แผนงานยกระดบัการระดมทรพัยากรเพ่ือการบรหิารการจัด
การศึกษา

โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนและอาชีวบริการ
(อ าเภอยิ้มเคล่ือนที่)

4.1.1

ฝพ. โครงการพเิศษ



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

4.1.2 โครงการจดัศูนยฝึ์กอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพือ่พฒันา
อาชีพประชาชน

116,250      116,250         ฝพ. โครงการพเิศษ จดัศูนยฝึ์กอบรมอาชีพ

4.1.3
ส่งเสริมภมูิปัญญาวชิาชีพแหง่ชุมชน 30,000     30,000          ฝพ. โครงการพเิศษ วัสดุ

4.1.4

โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน (FixIT Center) 810,000      810,000         ฝพ. โครงการพเิศษ Fix IT Center

-               

5.1.1
โครงการส่ิงประดิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 26,000          26,000          ฝผ. วจิยัฯ อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์

5.1.2 โครงการประกวดโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน
(ภายใต้กจิกรรมวชิาการขององค์การนักศึกษา)

3,000            3,000            ฝพ.
กจิกรรม
(องค์การฯ)

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1.3 โครงการสนับสนุนใช้ประโยชน์โครงงานในสถานศึกษา
และชุมชน

10,000     10,000          ฝว. แผนกวชิา วัสดุ

-               

5.2.1 โครงการส่งเสริมการท าวจิยัของครู 4,500 4,500            ฝผ. วจิยัฯ วัสดุ

กลยทุธท์ี ่6  ปลกูฝังจิตส านึกและเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก

5.1 แผนงานยดบัคุณภาพการบรหิารจัดการโครงการสิง่ประดษิฐ์ งาน
สรา้งสรรค์ หรอืงานวจิัยของผู้เรยีน

กลยทุธท์ี ่5  พัฒนานวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรอืงานวจิัย 

5.2 แผนงานยดบัคุณภาพการบรหิารจัดการโครงการสิง่ประดษิฐ์ งาน
สรา้งสรรค์ หรอืงานวจิัยของครู



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

-               

6.1.1

 โครงการเทิดทูลพระคุณแม่ประจ าปีการศึกษา2557 1,500            1,500            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.2 โครงการพฒันาส านักงานองค์การวชิาชีพ 2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.3 โครงการประกวดโฟล์คซอง 2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.4 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นบุญบัง้ไฟ 500              500               ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.5 โครงการสืบสานประเพณีท้องถิน่แขง่เรือยาว อ.ราษีไศล 2557 2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.6 โครงการกจิกรรมวนัส าคัญ ชาต ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.7 โครงการเสริมสร้างประชาธปิไตย 1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.8 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 8,000            8,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.9 โครงการอบรมภาษา เพือ่มัคคุเทศน์น้อย 2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.10 โครงการมาตรการป้องกนัการติดสารเสพติดและการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.11 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการระบบกู้ยมื
เงินกองทุนใหกู้้ยมืเพือ่การศึกษาในสถานศึกษา

2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.12 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 18,000 18,000          ฝพ. กจิกรรม บกศ.

6.1.13 โครงการกจิกรรมวนัไหวค้รู 2,000            2,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.14 โครงการแขง่ขนัตอบปัญหาทางวชิาการ 3,000            3,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1 แผนงานยกระดบัคุณภาพการปลกูฝังจิตส านึกการรกัชาต ิ
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ ์สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ และทะนุบ ารงุ ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

6.1.15 โครงการธรรมะสัญจร 1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.16 โครงการวนัปิยะมหาราช 500              500               ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.17 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.18 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 500              500               ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.19 โครงการรับการประเมินองค์การฯ ระดับ อศจ. 4,000            4,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.20 โครงการประชุมองค์การนักวชิาชีพระดับภาค 3,000            3,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.1.21 โครงการประชุมองค์การนักวชิาชีพระดับชาติ 3,000            3,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

6.2.1 โครงการ 5 สBig Cleaning Day 635              635               ฝพ. แผนกวชิา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.2.2 โครงการปลูกฝังจติส านึกการอนุรักษ์และประหยดัพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.2.3
โครงการรณรงค์ปลุกต้นไม้และปลูกป่า 1,000            1,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.2.4
โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 2,500            2,500            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

6.3.1 โครงการประกวดโครงงานวนัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ 2,500            2,500            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.3.2 โครงการกฬีาภายในต้านยาเสพติด 12,000          12,000          ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.2  แผนงานยกระดบัคุณภาพการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม

6.3 แผนงานยกระดบัคุณภาพการสง่เสรมิดา้นกีฬาและนันทนาการ



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

7,300            7,300            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5,000 5,000            ฝพ. กจิกรรม ใช้สอย

6.3.4 โครงการประกวดนักร้องเพลง 3,000            3,000            ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

6.4.1 โครงการส่งเสริมบุคลากรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใช้เพือ่การเรียนการสอน

500              500               ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.4.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและยกยอ่งผู้เรียนทีน่ าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชีวติประจ าวนั

500              500               ฝพ. กจิกรรม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

-               

7.1.1 โครงการติดตามวเิตราะหแ์ละปรับปรุงพฒันายทุธศาสตร์
แผนพฒันาการศึกษาระยะ 3 ปี และแผนงานประกนัตุณ
ภาพภายใน

1,000 1,000            ฝผ. วางแผนฯ วัสดุ

7.1.2 จดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 1,000 1,000            ฝผ. วางแผนฯ วัสดุ

7.1.3 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 2,000 2,000            ฝผ. วางแผนฯ วัสดุ

7.1.4 การรายงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,000 2,000            ฝผ. ประกนัฯ วัสดุ

-               

7.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR)

25,000       25,000          ฝผ. ประกนัฯ
สร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

7.2  แผนงานยกระดบัคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชวีศึกษา

7.1  แผนงานยกระดบัคุณภาพการประกันภายใน

กลยทุธท์ี ่7  การประกันคุณภาพการศึกษา

6.4 แผนงานปลกูฝังจิตส านึกดา้นเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนร่วมแขง่ขนักฬีาอาชีวเกมส์

6.3.3



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

7.2.2 โครงการจดัท าเอกสารงานประกนัคุณภาพ 3,000 3,000            ฝผ. ประกนัฯ วัสดุ

-               

8.1.1 โครงการปรับปรุงและพฒันาส านักงานหลักสูตรระยะส้ัน 50,000     50,000          ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

2,100       2,100            ตอบแทน

2,900       2,900            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

8.3.1 โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนจดัการเรียนรู้หลักสูตร
ระยะส้ัน

10,000     10,000          ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

65,500               65,500 ตอบแทน

   289,750         289,750 วัสดุ

7,680       7,680            ใช้สอย

16,800     16,800          ตอบแทน

45,520     45,520          วัสดุ

-               

8.2.1 โครงการพฒันาหลักสูตราสมรรถนะรายวชิาหลักสูตรระยะ
ส้ัน

8.4.1
โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ฝว. หลักสูตร

8.4.2

โครงการ 108 อาชีพ ฝพ. โครงการพเิศษ

กลยทุธท์ี ่8  การจัดการฝึกอบรมหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 

8.1 แผนงานยกระดบัคุณภาพการบรหิารจัดการการฝึกอบรม
หลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้

8.2  แผนงานยกระดบัคุณภาพการใชแ้ละพัฒนาหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะรายวชิาทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของชมุชน สถาน
ประกอบการ

8.3  แผนงานยกระดบัคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้
รายวชิาหลกัสตูรระยะสัน้

8.4  แผนงานยกระดบัคุณภาพการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้

8.5  แผนงานระดมทรพัยากรการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

8.5.1 โครงการระดมทรัพยากรหลักสูตรระยะส้ัน 3,000       3,000            ฝว. หลักสูตร ใช้สอย

-               

8.6.1 โครงการส่งเสริมการพฒันาครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ัน 5,000       5,000            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

8.7.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารการเงิน
และงบประมาณหลักสูตรระยะส้ัน

4,500       4,500            ฝผ. ศูนยข์อ้มูล วัสดุ

10,500     10,500          ฝว. หลักสูตร ตอบแทน

9,500       9,500            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

-               

8.8.1
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการส าหรับผู้

จบการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน
3,500       3,500            ฝผ. ศูนยข์อ้มูล วัสดุ

-               

8.7.2

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมระยะส้ันจากวทิยากรด้าน
ภมูิปัญญาท้องถิ่น

8.7  แผนงานการยกระดบัคุณภาพการบรหิารการเงนิและงบประมาณ

8.6  แผนงานพัฒนาครผูู้สอนหลกัสตูรระยะสัน้

8.8  แผนงานยกระดบัคุณภาพผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมหลกัสตูรวชิาชพี
ระยะสัน้

9.1) แผนงานพัฒนาองค์ความรู้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยทุธท์ี ่9  น าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการใชใ้นการจัดการศึกษา



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

9.1.1 โครงการสร้างความตระหนักรู้และปฏบิัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

5,000       5,000            ฝผ.
ส่งเสริม
ผลิตผล

วัสดุ

9.1.2
โครงการเชิดชูเกยีรติบุคคลทีเ่ป็นแบบอยา่งการด าเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา

2,000 2,000            ฝผ.
ส่งเสริม
ผลิตผล

ใช้สอย

-               

9.2.2 โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนการสอนสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2,000       2,000            ฝว. หลักสูตร วัสดุ

9.2.3 โครงการประกวดค าขวญัและเรียงความการด าเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2,000       2,000            ฝผ.
ส่งเสริม
ผลิตผล

วัสดุ

9.2.4 โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

15,000     15,000          ฝผ.
ส่งเสริม
ผลิตผล

วัสดุ

-               

9.3.1 โครงงานวทิยาศาสตร์เพือ่อนุรักษ์และประหยดัพลังงาน
(โครงงานเอสโซ่)

4,000 4,000            ฝผ. วจิยัฯ วัสดุ

9.3.2
โครงการธนาคารขยะ 500              500               ฝพ.

กจิกรรม
(องค์การฯ)

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

9.3.3
โครงการภายใต้กจิกรรมองค์การวชิาชีพแผนกวชิา 4,000            4,000            ฝพ. แผนกวชิา กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,021,000   22,000      815,500   1,876,055      1,354,750   18,980,000    58,300    24,127,605    

1,021,000 22,000 815,500 1,876,055 1,354,750 18,980,000 58,300 24,127,605งปม.ทีค่าดวา่จะได้รับ

รวม 

9.3 แผนงานสรา้งองค์ความรู้จากการเรยีนรู้ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

9.2  แผนงานพัฒนาสถานศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

 งปม.คาดวา่จะ
ได้รับ

เกนิดุล/ขาดดุล

จดัการเรียนการสอน (1,071,650) 1,071,650      1,071,650                              - 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (171,475) 171,475        171,475                                 - 

หนังสือเรียนฟรี (361,000) 361,000        361,000                                 - 

เคร่ืองแบบนักเรียน (162,900) 162,900        162,900                                 - 

อปุกรณ์การเรียน (83,030) 83,030          83,030                                  - 

                        - 

ส่ิงประดิษฐ์ (26,000) 26,000          26,000                                  - 

1,876,055      1,876,055                              - 

                        - 

รายจา่ยอื่น                         - 

สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก(300,000) 300,000      300,000                                 - 

ลดปัญหาผู้ออกกลางคัน 50,000       50,000                                  - 

จดัศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix IT) 810,000      810,000                                 - 

โครงการพฒันาบุคลากรสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 40,000       40,000          

จดัศูนยฝึ์กอบรมอาชีพ 116,250      116,250                                 - 

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 38,500       38,500                                  - 

-             -           -          -               1,354,750   -               -         1,354,750      

งบดลุ

เงนิอุดหนุนเรยีนฟรี

หมวดเงนิอุดหนุน

รวมเงินอดุหนุน

เงนิอุดหนุนสิง่ประดษิฐ์

รวมหมวดรายจา่ยอื่น



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2557

ผลผลิต ปวช.
 ผลลผิต 

ปวส.
 ผลผลิต
ระยะส้ัน

งาน หมายเหตุ อดุหนุน  รายจา่ยอื่น  ลงทุน บกศ  รวม ฝ่าย

งบด าเนินงาน

นโยบาย สอศ./โครงการ/กจิกรรม

781,000 22,000 815,500

บริหารจดัการศึกษา:ค่าตอบแทน 217,100      -           194,900   412,000         

บริหารจดัการศึกษา:ใช้สอย 278,900      -           15,480     294,380         

บริหารจดัการศึกษา:วสัดุ 285,000      22,000      605,120   912,120         

รวม ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ 781,000     22,000     815,500   1,618,500      

ค่าสาธารณูปโภค 240,000      240,000                                 - 

1,021,000 22,000 815,500 1,858,500

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์ -               

ส่ิงกอ่สร้าง 18,980,000    

58,300    

1,021,000 22,000 815,500 1,876,055 1,354,750 18,980,000 58,300 24,127,605

1,021,000 22,000 815,500 1,876,055 1,354,750 18,980,000 58,300 24,127,605

รวม แผน งปม.

งปม.ทีค่าดวา่จะไดร้บั

รวมงบลงทุน

หมวดงบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

บ ารุงการศึกษา


