
 

 

 

 

ค ำน ำ 
 

  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562” เป็นโครงการที่งานวางแผนและ
งบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าให้กับงานและแผนกวิชาในการด าเนินกิจกรรม
ตามภารกิจที่ ได้ รับมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  ขอขอบคุณ  ผู้อ านวยการ  นายสุพจน์   ทองเหลือง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิง เทรา  นายประเสริฐ  แก้วแ จ่ม  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลท ามีบุญ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม      
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  หัวหน้างาน  หัวหน้าแผนกวิชา 
ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการน้ีส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ    

 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 

    เร่ือง                  หน้ำ 
         



 

 

 

 

  ค ำน ำ  ก 
บทท่ี 1 บทน ำ  

 1.1 ชื่อโครงการ 1 
 1.2 ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
1 

   1 
 1.4 หลักการและเหตุผล 1 
 1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
 1.6 เป้าหมายของโครงการ 1 
 1.7 วิธีการด าเนินงาน 2 
 1.8 งบประมาณ 2 
 1.9 ตัวชี้วัด 2 
 1.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2 
 1.11 ปัญหาและอุปสรรค 3 
 1.12 การติดตามและประเมินผล   3 

บทท่ี 2 เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง  

 2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 
 2.2 ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 9 

บทท่ี 3 วิธีกำรด ำเนินงำน  
 3.1 ปฏิทินการด าเนินงาน 26 
 3.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ  27 
 3.3  โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 28 

  บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินงำน  
 4.1 ผลการแสดงการใช้จ่ายเงิน 36 
 4.2 ผลการด าเนินโครงการ 45 
   
   

 

 
บทท่ี 5 สรุปและอภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน  
 5.1 โครงการภายในของวิทยาลัย 53 
 5.2 โครงการที่ดีรับจัดสรรจาก สอศ. 53 
 

สำรบัญ 
 

    เรื่อง                  หน้ำ 



 

 

 

 

ภำคผนวก 
ภำพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1  ช่ือโครงกำร  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.2  ผู้รับผิดชอบ  งานวางแผนและงบประมาณ 

  1.3  ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์กำร 
       พัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ระยะเวลำ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์   กลยุทธ์ของ 
       สถำนศึกษำ (Strategic Map) 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
                                 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ สอศ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
                              (ยุทธศาสตร์สถาบันฯ) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ยุทธศาสตร์ วอศ.ฉะเชิงเทรา) 



 

 

 

 

            กลยุทธ์ข้อที่ 2.5 ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้ขบวนการ PDCA ที่เน้นการมี 
                                 ส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ          

1.4  หลักกำรและเหตุผล 
       การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นการวางแผนการบริหารจัด
การเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเงินรายได้สถานศึกษา  ที่จัดสรรตามโครงการ  และงานในแต่ละฝ่ายของ
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า  โดยค านึงถึงความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
    ดังน้ัน  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงเห็นควรให้มีโครงการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.5 วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ อย่างคุ้มค่า ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
1.6 เป้ำหมำย 
      1.6.1 ด้ำนปริมำณ    
   โครงการในแผนปฏิบัติราชการด าเนินการไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
      
    1.6.2 ด้ำนคุณภำพ   
           โครงการในแผนปฏิบัติราชการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด และใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า (Modern Management) 
1.7 วิธีกำรด ำเนินงำน 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ส.ค ก.ย 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. จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายประจ า 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
วัสดุส านักงาน สผ.1 ฯลฯ 

            
 

  

2. เสนอผู้อ านวยการและฝ่าย
บริหาร 

              

3. รองฯ ฝ่ายจัดสรรเงินให้กับ
งานและแผนกวิชา 

              

4. หัวหน้างานและแผนกวิชา 
ส่งโครงการ 

              

5. เสนอโครงการผ่านฝ่าย
บริหารและผู้อ านวยการ 

              



 

 

 

 

 
1.8 งบประมำณ  ค่าใช้สอย  เป็นเงิน  1,600  บาท     

1.9 ตัวช้ีวัด 
 1.9.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2562  ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 1.9.2 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ใช้จ่ายเงินไม่เกินจ านวนที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 80 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

1.10 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ : 
          การท างานระหว่าง งานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน มากยิ่งขึ้น 

1.11 ปัญหำและอุปสรรค 
  ไม่ม ี

1.12  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เคร่ืองมือประเมิน) 
 1.12.1 รายงานผลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 3 
          1.12.2 รายงานผลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ 2562 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

              

7. ด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ 

              

8. รายงานผลการด าเนินงาน               



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2  
เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

 
 สรุปรายงานผลโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังน้ี 

2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
2.2 ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 2.3 โครงการและผู้รับผิดชอบ 
2.1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

2.1.1 ประวัติสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2481  ต้ังอยู่เลขที่ 154  ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    24000  โทร. 
038-511142   โทรสาร. 038-513863  บนพื้นที่  6  ไร่  2  งาน  34.22  ตารางวา   เดิมชื่อโรงเรียน 
“ประถมช่างทอผ้า”  ต่อมา  พ.ศ.  2487  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า  เปิดสอนหลักสูตร
ช่างเย็บเสื้อผ้า  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการ
ช่างสตรี  เปิดสอนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยเข้า
โครงการยูนิเซฟ  เปิดสอน  4  แผนกวิชา        คือ  ผ้าและการตัดเย็บ  อาหารและโภชนาการ  คหก
รรมศาสตร์  และศิลปหัตถกรรม  (ไม้ ,หนัง ,ทอ) ต่อมาปี พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่ อเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  เปิดสอนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน 3 คณะวิชา  คือ  คณะวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิชา      คหกรรม  และ
คณะวิชาศิลปกรรม  จัดการเรียนการสอนระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  และระบบเทีย บโอน
ประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา 

2.1.2 ปรัชญำสถำนศึกษำ 
  ทักษะดี  คุณธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี  มีมาตรฐานสากล 
2.1.3 วิสัยทัศน์  (Vision)   



 

 

 

 

มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.4  พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีความช านาญเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 3. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
 5. พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการวิชาชีพ 
2.1.5  เป้ำประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 6. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

7. ผลงานวิจัยครู ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
8. นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนมีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

  9. ชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1.6  เป้ำประสงค์และตัวช้ีวัด 
 เป้ำประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และเป็นท่ียอมรับของ
ตลำดแรงงำน 
   ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ  
  2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. เทียบกับแรกเข้า 
    4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อความรู้ และทักษะของผู้ส าเร็จ  การศึกษา 

  เป้ำประสงค์ท่ี 2 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นมืออำชีพ 
   ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลหรือทุนวิจัย 
  2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บริการวิชาการ และวิชาชีพ 
  3. จ านวนสื่อการสอนของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 



 

 

 

 

  4. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูต่อปีการศึกษา 
  5. จ านวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
  6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูต่อปีการศึกษา  

เป้ำประสงค์ท่ี 3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   2. ค่า เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ เ รียนที่มี ต่อการจัดการเ รียนการสอนของครู และ                   
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และ                  
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้ำประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของสังคม 

ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาคเรียน 
   2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 เป้ำประสงค์ท่ี 5 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 
  2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 
  3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
  4. จ านวนคร้ังของหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงานต่อปีการศึกษา  
      5. ร้อยละของครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  
  6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา 
       7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนที่ฝึกงาน และฝึกอาชีพ 
  8. ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเอง 

 เป้ำประสงค์ท่ี 6 สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนต่อปีการศึกษา 
  2. จ านวนคร้ังที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่อปี
การศึกษา 
  3. จ านวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา  
  4. จ านวนสัญญาความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา 
 เป้ำประสงค์ท่ี 7 ผลงำนวิจัยครู ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 



 

 

 

 

 ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษา 
   2. ร้อยละของผลงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
   3. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับรางวัลหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 เป้ำประสงค์ท่ี 8 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนมีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

ตัวช้ีวัด 
     1. จ านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียน ระดับ ปวช . 3 คนต่อชิ้นต่อปีการศึกษา
และ ปวส. 2 คนต่อชิ้น ต่อปีการศึกษา 
  2. จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เ รียนที่เผยแพร่สู่
สาธารณชน 
  3. จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม 
  4. จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลต่อ
ปีการศึกษา 
  เป้ำประสงค์ท่ี 9 ชุมชน สังคมได้รับองค์ควำมรู้ เพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำย และมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี 
   ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนคร้ังของการออกให้บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา 
  2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา  
  3. จ านวนของโครงการ หรือกิจกรรมที่ฝึกอาชีพแก่ชุมชน สังคมต่อปีการศึกษา 
  4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการฝึกอาชีพของสถานศึกษา 
2.1.6  ยุทธศำสตร์ 

1. ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.1.7  กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน           
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการสอน และแหล่งเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่
การเป็นสถานประกอบการของผู้เรียน 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดต้ัง
ศูนย์ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดต้ังกลุ่มวิชาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน
ของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และความรู้เท่าทันสังคม 



 

 

 

 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ 
5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออก  
6. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุก

สาขาวิชา  โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาครูฝึก จัดท าแผนการฝึกอาชีพ 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศการฝึกอาชีพ  

7. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่ครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project-based/STEM/เทคนิคการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

8. พัฒนาและสร้างเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ดี สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 

9. ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

10. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 

11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้สอดคล้องกับขอบข่ายการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

12. สร้างเสริมศักยภาพครู และผู้เรียนในการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน สังคม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชนด้วยช่องทางที่หลากหลาย 

13. ยกระดับคุณภาพของการบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม โดยบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
2.2 ข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 ข้อมูลบุคลากร 
 2.2.2 ข้อมูลประมาณการ รายรับ-รายจ่าย 
 2.2.3 ข้อมูลโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 
2.2.1 ข้อมูลบุคลำกร 
2.2.1.1 ข้ำรำชกำรครู รวม   63   คน  จ ำแนกตำมหน้ำท่ี  ควำมรับผิดชอบ 
 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

1. นายสุพจน์           ทองเหลือง ป.เอก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 



 

 

 

 

2. นางสาวคณัสณันท์พรรณ  ผลท ามีบุญ ป.โท  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3. นายประเสริฐ        แก้วแจ่ม ป.โท  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
4. นางปนัดดา          กิตติวงศ์ธรรม ป.โท  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ 
5. นางสาวดวงพร      ราษฎร์เจริญ ป.โท  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ 
6. นางสาวศศิมา        กานยะคามิน ป.โท ภาษาไทย หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 

7. นางสาวพันภ์พัสสา  รัตนรุ่งเรือง ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
8. นางกนกอร           นันตะธนะ ป.โท อาหารและโภชนาการ - 
9. น.ส.จันทร์เพ็ญ       เมตตาจิตสกุล ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
10. นายวนุพล          คงบุญ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
11. นางรัตนา           บ ารุงวงศ์ ปริญญาตรี ผ้าและเคร่ือง  แต่งกาย หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
12. นายธงชัย           ทองเศวก ปริญญาตรี พละศึกษา ผู้ช่วยงานปกครอง 
13. นางสมร             แจ้งกูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
14. นางสาวอรุณี       ขันทอง ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
15. นางสาวหัตถพร   กฤตศุภฤกษ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

16. นางอรนุช           กัณหะสุต ปริญญาตรี ภาษาไทย 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

17. นายราชวัลลภ      ล าพูน ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
18.นางสาวจารุวรรณ   กลีบเมฆ ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
19. นางจารุวรรณ      เทวกุล ณ อยุธยา ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
20. นายอรรณพ        เรืองยศจันทนา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าห้องวิทยบริการและห้องสมุด 
21. นางณัฐสุดา         พิพุฒิไกร ปริญญาโท คหกรรม ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
22.นางจิรดี              ประยูรศิริ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
23. นางปิยฉัตร         พลเสน ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
24. นางสุพร             ไวยกิจจา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานทะเบียน 
25. นางสาวค าปุ่น      ก าริสุ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันฯ 
26. นางรวิกานต์  เมืองสุบาล ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 
27. นางสาวรติกร       นันทวิสิทธิ์ ปริญญาโท คหกรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
28. นายบริหาร          เหลืองก าเนิด ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 

29. นายนิพนธ์           ชิงชยั ปริญญาโท ออกแบบ 
หัวหน้าแผนกวิชาการออบแบบ             
หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 

30. นางสาวพัชราภรณ์   เปล่งปลั่ง ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 



 

 

 

 

31. นายธวัชชัย          กนกโศภิต ปริญญาตรี การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
32. นายสมปราชญ์      วงศ์วัชรสวัสด์ิ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
33. นางสุวรรณี           พุกภิญโญ ปริญญาโท คหกรรม หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมฯ 
34. นางภรชนก           ภูเจริญ ปริญญาตรี การโรงแรม ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 

35. นางอ าไพ             ตุ่มทองค า ปริญญาตรี การตลาด 
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ                    
ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

36. นางสาวลลิดา        ธรรมรส ปริญญาตรี การโรงแรม หัวหน้าแผนกการโรงแรม 
37. นางสาวศิริพรรณ์    อังอนันท์ ปริญญาตรี ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
38. นางทิพย์สุคนธ์       คลังเกษม ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานพัสดุ 
39. นางสาววนิดา         ซันเฮม ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

40. นายณัฐวุฒิ            ผุยพรม ปริญญาโท การตลาด 
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรนักเรียน 
นักศึกษา 

41. นางสาวอุบลวดี       โล่สุวรรณ์ ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
42. นายวรพจน์            วงษาราษฎร์ ปริญญาตรี การตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
43.นางสาวนันทา          เกียรติก าจร ปริญญาโท การเลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
44. นางพรนภัส            เทพพิพัฒน์ ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
45. นางวิจิตรา             สิงขรวัฒน์ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
46. นาวสาวทัศนีย์         แก้วสมนึก ปริญญาโท สังคมศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
47. นางสาวลักษณา       นุ่มเจริญ ปริญญาโท คหกรรม ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
48. นายนิรันดร            จันทร์รัศมี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิค หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
49. นางสาวภรณ์ชนก     บูรณะเรข ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 
50. นางวิชุดา               วงษาราษฎร์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
51. นางสุกัญญา           จันทร์รัศมี ปริญญาตรี การตลาด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
52. นายนิวัตร             สมค า ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ หัวหน้างานปกครอง 
53. นางอุษาพศินี         มุ่งจงรักษ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานความร่วมมือ 
54. นางสาวสวิดี          วัฒนะบุตร ปริญญาโท การตลาด หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
55. นางสาวมาลินี         วชิราภากร ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานบุคลากร 
56. นางพัชราภรณ์        พุกกะณะสุต ปริญญาโท การเลขานุการ หัวหน้าแผนกเลขานุการ 
57. นางสาวชลทิชา        เชิดชู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
58. นางสาวจุฬาวรรณ     ดีเลิศ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
59. นายกนก                แก้วมณี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 



 

 

 

 

60. นายอธิวัตน์           แน่นหนาวินนท์ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ - 
61. นางพรพรรณ์          นึกงาม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
62. นางณัฎฐา              วันมูล ปริญญาตรี การเลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
63. นางสาววราภรณ์      สัญจรดง ปริญญาตรี การบัญชี เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 

 
 
2.2.1.2 พนักงำนรำชกำรครู/เจ้ำหน้ำท่ี รวม 9    คน   (ท ำหน้ำท่ีสอน  ธุรกำร  ท่ัวไป) 

 
2.2.1.3 ลูกจ้ำงประจ ำ  3  รวม  คน   (ท ำหน้ำท่ีสอน  ธุรกำร  ท่ัวไป) 

 
 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี…) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

1. นายเดชอุดม               พาด ี ปริญญาตรี สังคม ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
2. นางสาวพิไลวรรณ        ชุมพร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ        สขุถนอม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ    บุญม ี ปริญญาโท 
คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

5.นายปุณณรัตน์              ศรีจุลฮาต ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี…) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

6. นายพัลลภ                  ชินสีนวน ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
7. นางสาวอุมาภรณ์          ชื่นแช่ม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
8. นางสาวนิยดา              ข าเหม ปริญญาตรี สังคมศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
9. นางสาวพัชรา              ทองเหลื่อม ปริญญาตรี เลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องสมุด 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี…) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

1. นางสุวิตดา              ไกรเจริญ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

2. นายสมาน               พงษ์ประยูร ป.6 - คนงาน 
3. นายมนัส                ไชยผ่องศรี ป.6 - คนงาน 



 

 

 

 

 
 
2.2.1.4 ลูกจ้ำงช่ัวครำว   รวม 49    คน   (ท ำหน้ำท่ีสอน ธุรกำร ท่ัวไป) 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี…) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 

1. นางสาวอัญรินทร์          พรภัทร์กุลนันท์ ปริญญาตรี การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. นางเมโลเจน                พงษ์ประสิทธิ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
3. นางสาวอุทัยวรรณ         อ่วมเกษม ปริญญาตรี เลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
4. นางสาวรสจรินทร์          ชมจิตร ปริญญาโท การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
5. นางสาวอัญชลี              พรหมบงค์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
6. นางปุณณสิริ               เทียนชัยสุธารัตน์ ปริญญาโท บัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
7. นางสาวจารุวรรณ          กัณหสุต ปริญญาตรี ออกแบบ ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน 
8. นางสาวปวิตา               อึ่งปั้น ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9. นายชานนท์                ชื่นนิรันดร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
10. นางสาววิยะดา          จินดานารี ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 
11. Miss Ma  Hongmei ปริญญาตรี   
12.Mr Sonam  Lhendup  ปริญญาตรี   
13. นางสาวเจนจิรา          สุ่มค า ปริญญาตรี การโรงแรม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
14.  นางสาวปทุมวดี         โสภาธร ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
15. นางสาวนฤมล            มโนอิ่ม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
16. นางสาวศศิธร             ประยูรสุข ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่วิทยบริการ 
17. นางสาวภัทรพร          ประยูรสุข ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
18. นางสาวชุลีวัลย์           เข็มจรูญ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
19.นางสาวอาภาภรณ์          ทองดี ปวส - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
20. นางสาวศิริพร               นุ่มเจริญ ปวส - เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
21. นางสาวณัฐวรรธน์          ทรัพย์รักษา ปวส - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
22. นางสาวฐณัฐฐา              โกสินธุ ปวส - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
23. นางมัลลิกา                  ประเสริฐศรี ปวส - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 
24.นางสาววรญา                กัดดามัน ปวส - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
25. นางสาวชมพูนุช             เนตรโรจน์ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/

ตรี…) 

ปฏิบัติหน้ำท่ี 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรท่ัวไป 



 

 

 

 

 
 
 
2.2.2 ข้อมูลประมำณกำร รำยรับ-รำยจ่ำยเงิน 
 

ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

เงินงบประมำณ 
1. จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ   
         ภาคเรียนที่ 2/2561 2,482 คน 
             ระดับ ปวช. 1,797 คน 

26. นางอรุณี                     อะจะระกุล ม.6  เจ้าหน้าที่ร้านเสริมสวย 
27. นางสาวกิตติยา             โสภาธร ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
28. นายวีรยุทธ                  ทิชาชาติ ปวส.  เจ้าหน้างานทวิภาคีฯ 
29. นางสาวฐิติมา               อาตม์สกุล ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
30. นางสาวชนิกา               จารุวร ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
31. นางสาวพิมพ์ลภัส          ช่วงจันทร์ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวิจัย นวัตกรรมฯ 
32. นางสาวเสาวลักษณ์       อุปพงษ์ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 
33. นางสาวสุดารัตน์          รุ่งสอาด ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
34. นางสาวจิณตภา           อ่วมเกษม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
35. นางไพเราะ                ปั่นพงษ์ ป.4 - คนงาน 
36. นางประชุม                วงศ์ก าภู ป.4 - คนงาน 
37. นางอุ่นเรือน               รุ่งสอาด ป.6 - คนงาน 
38. นายอภิชัย                 รามัญอุดม ป.6 - คนงาน 
39. นายธนวัฒน์               เอี่ยมโอด ปวส. - เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ 
40. นางเพ็ญวดี                ล้ าเลิศ ม.3 - คนงาน 
41. นายกนก                   เสยีงประเสริฐ ป.6 - พนักงานขับรถ 
42. นางภัทรสรณ์              แซ่เจ็ง ม.3 - คนงาน 
43. นายปรีชา                 คชวงษ์ ป.6 - พนักงานขับรถ 
44. นายเพิ่มศักด์ิ              นาคเกิด ม.3 - พนักงานขับรถ 
45.นายคงฤทธิ์                 สามา  ม.3 - พนักงานขับรถ 
46. นางสาวเนรันชลา        ทองธรรมมา ม.3 - คนงาน 
47. นางสมปอง               ห้อกุ่ย ม.3 - คนงาน 
48. นางจันทนา               ไกรกุน ม.3 - คนงาน 
49. นางสมนึก                 คดีธรรม ป.6 - คนงาน 



 

 

 

 

             ระดับ ปวส. 671 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 14 คน 
         ภาคเรียนที่ 1/2562 3,027 คน 
             ระดับ ปวช. 2,067 คน 
             ระดับ ปวส. 926 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 34 คน 
2. ประมำณกำรรำยรับ   
  2.1 งบบุคลากร           

43,017,051.84  
บาท 

  2.2 งบด าเนินการ      2,670,000.00 บาท 
       ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00 บาท 
       ค่าเช่าบ้าน 117,600.00 บาท 
       ค่าเช่าทรัพย์สิน 548,759.00 บาท 
  2.3 งบลงทุน   
       ครุภัณฑ์ 8,699,700.00 บาท 
       สิ่งก่อสร้าง - บาท 

รวม 55,953,110.840 บำท 
3. ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1 งบบุคลำกร           

43,017,051.84 
บาท 

  3.2 งบด ำเนินกำร   
        ค่าตอบแทน 500,000.00 บาท 
        ค่าใช้สอย 500,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุส านักงาน 700,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุฝึก 1,570,000.00 บาท 
        ค่าสบทบประกันสังคม 300,000.00       บาท 
        ค่าเช่าบ้าน 117,600.00 บาท 
        ค่าเช่าทรัพย์สิน 548,759.00 บาท 
  3.3 งบลงทุน    
        ครุภัณฑ์ 8,699,700.00 บาท 
        สิ่งก่อสร้าง - บาท 
  3.4  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน - บาท 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
เงินอุดหนุน 

 
1.จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ   
         ภาคเรียนที่ 2/2561 2,482 คน 
             ระดับ ปวช. 1,797 คน 
             ระดับ ปวส. 671 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 14 คน 
         ภาคเรียนที่ 1/2562 3,027 คน 
             ระดับ ปวช. 2,067 คน 
             ระดับ ปวส. 926 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 34 คน 
2. ประมำณกำรรำยรับ   
    ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร   

ค่าหนังสือเรียน 3,864,000.00 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,777,440.00 บาท 
ค่าเคร่ืองแบบ 3,477,600.00 บาท 



 

 

 

 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,700,000.00 บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน 8,900,000.00 บาท 

        ค่าสาธารณูปโภค  บาท 
รวม 19,719,040.00 บำท 

3.ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1 งบบุคลำกร   
        ลูกจ้างชั่วคราว 4,930,540.00 บาท 
  3.2 งบด ำเนินกำร   
        ค่าจัดการเรียนการสอน   
        ค่าเดินทางไปราชการ 800,000.00 บาท 
        ค่าตอบแทน (ปฏิบัติงานวันหยุด) 200,000.00 บาท 
        ค่าสอนเกินภาระงาน 1,919,460.00 บาท 
        ค่าธุรการนอกเวลา 900,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุส านักงาน 150,000.00 บาท 

ค่าหนังสือเรียน 3,864,000.00 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,777,440.00 บาท 
ค่าเคร่ืองแบบ 3,477,600.00 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,700,000.00 บาท 

  3.3 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ - บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

 
1.จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ   
         ภาคเรียนที่ 2/2561 2,482 คน 
             ระดับ ปวช. 1,797 คน 
             ระดับ ปวส. 671 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 14 คน 
         ภาคเรียนที่ 1/2562 3,027 คน 
             ระดับ ปวช. 2,067 คน 
             ระดับ ปวส. 926 คน 
             ระดับ ปริญญาตรี 34 คน 
2. ประมำณกำรรำยรับ   
      ยอดเงินยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,468,700.00 บาท 
      ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 5,673,171.00 บาท 
      ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 8,326,829.00 บาท 
                                    รวม 15,468,700.00 บำท 
3. ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1  งบบุคลำกร   
         ลูกจ้างชั่วคราว 3,040,160.00 บาท 
  3.2  งบด ำเนินกำร   
         ค่าตอบแทน 1,700,000.00 บาท 
         ค่าใช้สอย 2,361,000.00 บาท 
         ค่าวัสดุ 1,800,000.00 บาท 
         ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 420,000.00 บาท 
         ค่าสอนเกินภาระงาน 2,580,540.00 บาท 
         ค่าสาธารณูปโภค 1,800,000.00 บาท 



 

 

 

 

         ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 467,000.00 บาท 
  3.3  งบลงทุน  บาท 
         ค่าครุภัณฑ์ 300,000.00 บาท 
  3.4  งบฉุกเฉิน   
         งบส ารองฉุกเฉิน 1,000,000.00 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 ข้อมูลโครงกำร/ผู้รับผิดชอบ 
 



 

 

 

 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
1  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การจัดท าแผนยุทธศาสตร์"ประจ าปี

งบประมาณ 2562-2566  
นางสาววนิดา     ซันเฮม      

2  โครงการแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562  นางสาววนิดา     ซันเฮม 

3  โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการเงินงบประมาณประจ าปี 2562  นางสาววนิดา     ซันเฮม 

4  โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย  นายกนก           แก้วมณี  
5  โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  นางอุษาพศินี      มุ่งจงรักษ์ 

6 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนในการท าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  

นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร        

7 
 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ทั้งภายในและภายนอก  

นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร        

8 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดและบริหาร
จัดการ  

นางสาวทัศนีย์    แก้วสมนึก 

9 
 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผู้ประกอบการเพื่อรองรับการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ  

นางพรพรรณ์  นึกงาม 

10  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  นางอ าไพ          ตุ่มทองค า 

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ(เพิ่มเติม) นายกนก           แก้วมณี 
โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 
12 

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฐานสมถรรถนะ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร  

13  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ  นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

14 
 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  

นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

15 
 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
นักศึกษา  

นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 



 

 

 

 

16 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

17  โครงการพัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา  นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

18  โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ และบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน  
ฝ่ายวิชาการร่วมกับทุก
แผนกวิชา 

19  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ (วิชาชีพ/ภาษาอังกฤษ)  นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร 

20 
 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

21 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (ศึกษาดูงานทุกแผนกวิชา)  

หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก 

22 
 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบ Pre V-NET สู่การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  

นายราชวัลลภ  ล าพูน 

23 
 โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  

นายราชวัลลภ  ล าพูน 

24 
 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 
2561  

นายราชวัลลภ  ล าพูน 

25  โครงการจัดสอบปลายคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562    นายราชวัลลภ  ล าพูน   

26 
 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบ ระดับนานาชาติ (PISA)  

 นายราชวัลลภ  ล าพูน     

27 
 โครงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 
และภาคเรียนที่ 1/2562  

นายราชวัลลภ  ล าพูน 

28  โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน  
นายราชวัลลภ  ล าพูน/ 
หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน 

29  โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  นายอรรณพ เรืองยศจันทนา   
30  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการใช้ห้องสมุด  นายอรรณพ เรืองยศจันทนา   

31 
 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียน
การสอน  

งานสื่อการเรียนการสอน 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

32 
 โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (143) แผนกวิชาการ
เลขานุการ  

หัวหน้าแผนกวิชาการ
เลขานุการ 

33  โครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา  นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร 



 

 

 

 

34 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ไทย/จีน/อินโดนีเซีย  

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

35 
 โครงการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ  

    ทุกแผนกวิชา 

36  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

37  โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ 121,0123,124  นางสาวทัศนีย์  แก้วสมนึก 

38 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education 
to Employment: vocationtl Boon Camp 9E to E0 คร้ังที่ 2  

นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร 

39 
 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติ
การ สาขาคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง)  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

40  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โครงกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   

41  โครงการอบรมศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ  นางสาวมาลินี    วชิราภากร   
42  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  นางสาวมาลินี    วชิราภากร 
43  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  นายนิพนธ์         ชิงชยั 
44  โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ/ปฎิทิน  นางสุกัญญา      จันทร์รัศมี     
45  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวม 4 ฝ่าย 483,600บาท)  งานพัสดุ 

โครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ   
46 โครงกำรพลเมืองพลโลก นางสาวอรุณี ขันทอง /

งานกิจกรรม      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

  
 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช/วันพ่อแห่วชาติ/วันชาติ/วันฝนหลวง   

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

  
 โครงการวันน้อมล ารึก "สมเด็จย่า" ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเจ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

              

   วันปิยมหาราช   
   โครงการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร            
   วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  

 
  

 วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  

           



 

 

 

 

   วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 

   วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
 

   พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร  
 

   พิธีไหว้ครู            

  
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 (เก็บจาก
นักเรียนคนละ 400 บาทและจากเงินอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน   

  
 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา   

   โครงการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา          
   โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

 
   โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรม            
   โครงการ TO BE NUMBER ONE  

 
  

 โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดับจังหวัด(อสจ.)ระดับภาค , 
ระดับชาติ (อาชีวะเกมส์)  

        

   โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด            
   โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ            

  
 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษษระดับ
ภาค ระดับชาติ  

          

 
โครงการอมรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษา คณะกรรมการ
ชมรมและการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

   โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา             
   โครงการสถานศึกษาคุณธรรม            
   โครงการธนาคารขยะ   
   โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น   
   โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี  

 
   โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  

 
47 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

งานกิจกรรม 

48 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (จ้างท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา) นางปิยฉัตร พลเสน 
49  โครงการทุนการศึกษาและการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม  นางปิยฉัตร พลเสน 
50  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  นางปิยฉัตร พลเสน 
51  โครงการปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น  นางปิยฉัตร พลเสน 



 

 

 

 

52  โครงการประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ  นางปิยฉัตร พลเสน 
53  โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์    
54  โครงการประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา  นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์    
55  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ  นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์    
56  โครงการประชุมผู้ปกครอง  งานครูที่ปรึกษา 
57  โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา 
58  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา  งานปกครอง 
59  โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน  งานปกครอง 
60  โครงการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด  งานปกครอง      

61  โครงการ Fix it Center  
งานโครงการพิเศษและ
บริหารงานชุมชน 

62  โครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่  
งานโครงการพิเศษและ
บริหารงานชุมชน 

 
 
 

บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวิธีการด าเนินงาน ดังน้ี 
3.1 ปฏิทินการด าเนินงาน 
3.2  การจัดสรรเงินงบประมาณ  
3.3  โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
3.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรจาก สอศ. 

3.1 ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ  “จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562” 

 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ล ำดับ วันท่ีปฏิบัติ รำยงำนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

1. ด าเนินการตัดยอดเงิน  ที่ขออนุมัติจามโครงการต่างๆ  ของ งานและแผนกวิชา 
2. ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

2. พฤศจิกายน 2561 - ส่งแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับสถานบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง  3  และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 



 

 

 

 

3. ธันวาคม  2561 - ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ไตรมาส  1 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

4. มีนาคม  2562 - ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ไตรมาส  2 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

5. มิถุนายน 2562 - ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ไตรมาส  3 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

6. สิงหาคม 2562 - จัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ให้รองแต่ละฝ่าย  เพื่อจัดสรรให้กับงานและแผนกวิชา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

7. สิงหาคม 2562 - เสนอแบบฟอร์มและตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ  

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

8. สิงหาคม – กันยายน 2562   - ด าเนินการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 งานวางแผนและงบประมาณ 

9. ตุลาคม  2560 - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 



 

 

 

 

3.2  กำรจัดสรรเงินงบประมำณ 
กำรจัดสรรเงินปีงบประมำณ 2562 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 ท่ี 
รำยกำร ค่ำใช้จ่ำย 

งบ ปวช. งบ ปวส. อุดหนุนฯ  กิจกรรมฯ สำธำรณูปโภค รำยได้งบ 62 รวมเท้ังหมด หมำยเหตุ     
  770,000 1,900,000 8,900,000 1,700,000     900,000  14,000,000 28,170,000 

1 
ค่าตอบแทน   1,000,000 1,000,000    - -  0  
1.1 ไปราชการ 800,000    800,000    800,000  
1.2 ปฏิบัติงานวันหยุด 200,000 

   
200,000 

   
200,000 

 
2 ค่าประกันสังคม 100,000 

 
100,000 

    
100,000 

 
3 ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) 177,600 

 
- 

 
- - - - 0 

 
4 ค่าเช่าทรพัย์สิน 548,795  -  - - - - 0  
5 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ) 2,700,000 - 

 
- - 900,000 1,800,000 2,700,000 

 
6 ทั่วไป (2,287,000.-บาท) 2,287,000 

      
0 

 
 

6.1 พัสดุทั่วไป (600,000) 
      

600,000 600,000 
 

 6.2 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 300,000       300,000 300,000  
 6.3 ซ่อมแซมยานพาหนะ 300,000       300,000 300,000  
 

6.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 
  

100,000 
   

100,000 200,000 
 

 
6.5 น้ ามันเชื้อเพลิง 420,000 

      
420,000 420,000 

 
 

6.6 หนังสือพิมพ์ (25,000) เบิกค่าหนังสือ 
       

0 
 

 6.7 ยามรักษาความปลอดภัย 467,000       467,000 467,000  
7 ค่าจ้าง (ครู+เจ้าหนา้ที่) 7,970,700.-บาท 7,970,700 - - 4,930,540 - - 3,040,160 7,970,700 

 
8 ค่าสอนเกินภาระงาน  (4,500,000.-บาท) 4,500,000 

  
1,919,460 - - 2,580,540 4,500,000 

 
9 ค่าธุรการนอกเวลา  (900,000.-บาท) 900,000 - - 900,000 - - 

 
900,000 

 
10 สผ.1  (1,570,000.-บาท) 1,570,000 700,000 870,000 - - - - 1,570,000  
11 วัสดุส านกังาน (ฝ่าย) 500,000 - - 100,000 -  400,000 500,000  
12 โครงการ 4 ฝ่าย 5,642,300 70,000 630,000 50,000 1,700,000 

 
2,992,300 5,642,300 

 
13 งบส ารองฉกุเฉนิ 1,000,000 

     
1,000,000 1,000,000 

 
รวม 28,170,000 770,000 1,900,000 8,900,000 1,700,000 900,000 14,000,000 28,170,000 

 



 

 

 

 

3.3  โครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร 
ตำรำงท่ี 3.3.1 โครงกำรภำยในของวิทยำลัย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร 
งบประมำณท่ีจัดสรร 

จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 

 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 2,515,000.00    2,254,068.32      260,931.68  

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566" 

55,000.00         53,832.00         1,168.00  

2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 10,000.00          1,600.00         8,400.00  

3 
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการเงินงบประมาณประจ าปี 
2562 

-                    -                     -    

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 1,600,000.00       236,748.00   1,363,252.00  
5 โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 40,000.00          3,910.00        36,090.00  

6 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนในการท าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

200,000.00       317,857.00  -   117,857.00  

7 
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก 

10,000.00                    -          10,000.00  

8 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดและ
บริหารจัดการ 

100,000.00         46,951.00        53,049.00  

9 
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผู้ประกอบการเพื่อ
รองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 

350,000.00    1,525,745.32  -1,175,745.32  

10 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

150,000.00         67,425.00        82,575.00  

 ฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 - 1,852,401.26 

11 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมถรรถนะ และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000.00 - 60,000.00 

12 โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ 30,000.00 7,500.00 22,500.00 

13 
 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  

380,000.00 288,940.00 91,060.00 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร 
งบประมำณท่ีจัดสรร 

จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 

 ฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 



 

 

 

 

14 
 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการ
ชองนักเรียน นักศึกษา  

90,000.00 94,400.00 -       4,400.00 

15 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

20,000.00 23,925.00 - 3,925.00  

16  โครงการพัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา  300,000.00 223,343.30 76,656.70 
17  โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ และบริการวชิาการ วชิาชพีสู่ชมุชน  20,000.00 - 20,000.00 
18  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ (วิชาชีพ/ภาษาอังกฤษ)  50,000.00 65,845.00 - 15,845.00 

19 
 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

300,000.00 1,369,181.26 - 1,069,181.26 

20 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (ศึกษาดูงานทุกแผนกวิชา)  

240,000.00 129,980.00 101,620.00 

21 
 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบ Pre V-NET สู่การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   

36,000.00 - 36,000.00 

22 
โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  

7,000.00 4,480.00 2,520.00 

23  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561  20,000.00 20,000.00 - 

24 
 โครงการจัดสอบปลายคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 
1/2562  

40,000.00 41,390.00 - 1,390.00 

25 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบ ระดับ
นานาชาติ (PISA)  

40,000.00 12,050.00 - 27,950.00 

26 
โครงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 

5,000.00 4,930.00 70.00 

27  โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน  10,000.00 10,000.00 - 
28  โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  10,000 10,000 - 
29  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการใช้ห้องสมุด  10,000 10,000.00 - 

2930 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูด้านการผลิต
สื่อการเรียนการสอน  

40,000 - 40,000 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร งบประมำณท่ีจัดสรร 

  จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 

 ฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 

31 
 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (143) 
แผนกวิชาการเลขานุการ  

155,600.00 111,675.90 43,924.10 

32  โครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา  11,000 - 11,000 



 

 

 

 

33 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ไทย/จีน/อินโดนีเซีย  

50,000 - 50,000 

34 
 โครงการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ  

100,000 - 100,000 

35  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  80,000 1,851,823.00 -1,771,823.00 

36 
 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ 
121,0123,124  

116,000.00 112,927.80 3,072.20 

37 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
(Education to Employment: vocationtl Boon Camp 
9E to E0 คร้ังที่ 2  

100,000 96,910 3,090 

38 
 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง)  

300,000.00 24,980.00 275,020.00 

39  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์  50,000 8,720 41,280 
 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,383,600.00 1,413,564.00 -29,964.00 

40  โครงการอบรมศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ  350,000 225,000 125,000 
41  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  20,000 16,800 3,200 
42  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  300,000 38,160 261,840 
43  โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ/ปฏิทิน  230,000 147,814 82,186 
44  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวม 4 ฝ่าย 483,600บาท)  483,600 985,790 -       502,190 
 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

45 โครงการพลเมืองพลโลก    

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 20,000 39,809 -         19,809 
ล ำดับ

ท่ี โครงกำร 
งบประมำณท่ีจัดสรร 

 จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 

 โครงการพลเมืองพลโลก    

 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช/วันพ่อแห่วชาติ/วันชาติ/วันฝนหลวง 

12,000 500 11,500 

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

13,000.00 20,460.00 -      7,460.00 

 
โครงการวันน้อมร าลึก "สมเด็จย่า" ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

500 - 500 

 วันปิยมหาราช 1,500 1,500 - 
 โครงการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 50,000 40,460 9,540 



 

 

 

 

 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา
เจษฎาราชเจ้า 

500 500 - 

 
วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ 

1,000 1,000 - 

 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,000.00 - 1,000.00 
 วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 500 1,000 -             500 
 พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร 1,000 300 700 
 พิธีไหว้ครู 45,000 22,485 22,515 
 
 

 โคงการสัปดาห์ส่งเริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา  

5,000 - 5,000 

  โครงการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  100,000 117,000 -         17,000 
  โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  35,000 - 35,000 
  โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรม  80,000 41,550 38,450 
  โครงการ TO BE NUMBER ONE  3,500 - 3,500 
 
 

 โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดับจังหวัด(อสจ.)
ระดับภาค, ระดับชาติ (อาชีวะเกมส์)  

290,000 41,764.40 248,235.60 

  โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด  20,000 - 20,000 
  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  20,000 24,990 -           4,990 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร งบประมำณท่ีจัดสรร 

  จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 

 โครงการพลเมืองพลโลก    
 
 

 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค ระดับชาติ  

20,000 106,676 -         86,676 

 
 โครงการอมรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษา 
คณะกรรมการชมรมและการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา  

8,000 3,150 4,850 

 
 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา  

2,000 - 2,000 

  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  25,000 25,590 -             590 
  โครงการธนาคารขยะ  20,000 - 20,000 
  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น  - 2,400 -           2,400 
  โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี  - 8,010 -           8,010 
  โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  - 11,850 -         11,850 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้าง 1,050,000 24,500 1,025,500 



 

 

 

 

การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

46  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  100,000.00 100,000.00 - 

47 
 โครงการทุนการศึกษาและการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนร่วม  

1,000 - 1,000 

4849  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  1,000 - 1,000 
50  โครงการปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น  91,000 24,040 66,960 
51  โครงการประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ  10,000 - 10,000 
52  โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  20,000 5,605 14,395 
53  โครงการประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา  450,000 625,000 -       175,000 
54  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ  3,000.00 1,200.00 1,800.00 
55  โครงการประชุมผู้ปกครอง  39,000 43,200 -           4,200 
56  โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา  35,000 47,200 -12,200 
57  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา  20,000 20,000 - 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร งบประมำณท่ีจัดสรร 

  จัดสรร รำยจ่ำย คงเหลือ 
 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

58  โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน  10,000 - 10,000 
59  โครงการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด  5,000 - 5,000 
60  โครงการ Fixit Center  500,000 512,818.15 -12,818.15 
61  โครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่  10,000 - 10,000 

รวมท้ังสิ้น 8,914200.00 10,206.091.00 -1,291891.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 โครงกำรท่ีได้รับจัดสรรจำก สอศ. 
 

ที่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูฯ หมายเหตุ 

1 
 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
ประดิษฐ์  

80,000    
 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2 
 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)  

490,000.00    
 

งบรายจ่ายอื่น 

3  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต  300,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

4 
 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

85,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

5 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา คร้ังที่ 1  

500,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

6 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา คร้ังที่ 2  

933,200    
 

งบรายจ่ายอื่น 

7  โครงการแก้ไขและป้องกันการต้ังครรภ์  300,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 
8  ฝึกอบรมทักษะอาชีพ (กศน.) EEC  100,000    

 
งบด าเนินงาน 

9  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  100,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 
10  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู  189,600    

 
งบรายจ่ายอื่น 

11  โครงการการลดปัญหาการออกกลางคัน  25,000     งบรายจ่ายอื่น 

12 
 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนก าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

578,400    
 

งบรายจ่ายอื่น 

13  เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยม  194,550    
 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14  ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  560,500     งบลงทุน 
15  ชุดปฏิบัติการการจัดประชุมสัมมนา  649,000     งบลงทุน 
16  ชุดปฏิบัติการงานแม่บ้าน  374,200     งบลงทุน 
17  ชุดปฏิบัติการนวดและสปา  156,000    

 
งบลงทุน 



 

 

 

 

18  ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา  5,260,300    
 

งบลงทุน 

19 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานบริการและ
เคร่ืองด่ืม 

700,000    
 

งบลงทุน 

20 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี 1,000,000    
 

งบลงทุน 

ที่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูฯ หมายเหตุ 

21 
 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากร
วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ EEC  

580,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

22 
 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากร
วัยแรงงาน ฯ  

200,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

23  โครงการงบด าเนินงานห้องภาษา  1,500,000    
 

 

24  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  15,000    
 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25 
ค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่ห้องประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

210,000    
 

งบด าเนินงาน 

26 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600    
 

งบด าเนินงาน 

27 
โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษา
ทวิภาคี 

1,431,100    
 

งบรายจ่ายอื่น 

28 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 

290,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

29 
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
Education to Employment : Vocational 
Boot Camp (E To E)  

-    
 

 

30 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคน (พิธีลงนาม
ความร่วมมือ) 

400,000    
 

งบรายจ่ายอื่น 

31 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในสถานศึกษา 

20,000    
 

 

32 
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

20,000      

  รวมท้ังสิ้น 17,359,450      



 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 4.1  ผลการใช้จ่ายเงิน 
           4.2  ผลการด าเนินโครงการ  
ตำรำงท่ี 4.1  แสดงผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ/เงินอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และเงินรำยได้สถำนศึกษำ   

ยอดใช้จ่ำยจริงของงบประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ล ำดับ ช่ืองบ/งำน จัดสรรปัจจุบัน  ยอดใช้จริง  คงเหลือ 

1 ค่าตอบแทนรายเดือน(เงินเดือน) ลูกจ้างทั้งหมด 7,970,700.00 5,511,267.00 2,459,433.00 
2 ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ - 

 
- 

3 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ - 
 

- 
4 ค่าประกันสังคมรายเดือน(ครูรายเดือน+เจ้าหน้าที่) 100,000.00 18,575.00 81,425.00 
5 ค่าสอนพิเศษเกินภาระงาน(ทิชชิ่งโหลด) 4,500,000.00 3,417,600.00 1,082,400.00 
6 ค่าธุรการนอกเวลา(ภาคนอก) 900,000.00 499,500.00 422,400.00 
7 ค่าสอนพิเศษ(การสอนนอกเวลา+สอนเทียบโอนหรือสมทบ) - 330,050.00 -330,050.00 
8 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(เช่นวันหยุด) 200,000.00 99,120.00 100,880.00 
9 ค่าเดินทางไปราชการ 800,000.00 752,607.00 47,393.00 
10 ค่าตอบแทนอื่นๆ(เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนวิทยากร ต่างๆ) -  - 
12 ค่าไฟฟ้า  2,400,000.00   2,342,693.65   57,306.35  
13 ค่าน้ าปะปา  250,000.00   388,736.94  -138,736.94  

ยอดใช้จ่ำยจริงของงบประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ล ำดับ ช่ืองบ/งำน จัดสรรปัจจุบัน ยอดใช้จริง คงเหลือ 



 

 

 

 

14 ค่าโทรศัพท์  30,000.00   26,197.32   3,802.68  
15 ค่าไปรษณีย์  20,000.00   32,779.00  -12,779.00  
16 วัสดุส านักงาน (ฝ่ายวิชาการ)  100,000.00   11,300.00   88,700.00  
17 วัสดุส านักงาน (ฝ่ายทรัพยากร)  250,000.00   164,086.50   85,913.50  
18 วัสดุส านักงาน (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)  100,000.00   18,700.00   81,300.00  
19 วัสดุส านักงาน (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)  150,000.00   99,089.00   50,911.00  
20 สผ.1 แผนกวิชาการบัญชี  224,622.00   223,425.00   1,197.00  
21 สผ.1 แผนกวิชาการตลาด  145,962.00   157,056.00  -11,094.00  
22 สผ.1 แผนกวิชาการเลขานุการ  48,264.00   223,425.00  -175,161.00  
23 สผ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  248,658.00   241,304.00   7,354.00  
24 สผ.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  104,150.00   274,640.00  -170,490.00  
25 สผ.1 แผนกวิชาคหกรรม  17,630.00   39,635.00  -22,005.00  
26 สผ.1 แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  3,520.00   4,400.00  -880.00  
27 สผ.1 แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  173,165.00   223,086.00  -49,921.00  
28 สผ.1 แผนกวิชาการออกแบบ  20,000.00   28,720.00  -8,720.00  
29 สผ.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  27,000.00   42,315.00  -15,315.00  
30 สผ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  221,754.00   188,706.00   33,048.00  

ยอดใช้จ่ำยจริงของงบประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ล ำดับ ช่ืองบ/งำน จัดสรรปัจจุบัน ยอดใช้จริง คงเหลือ 

31 สผ.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก  14,400.00   -     14,400.00  
32 สผ.1 แผนกวิชาคหกรรมการโรงแรม  54,620.00   -     54,620.00  
33 พัสดุ (บริการรักษาความปลอดภัย)  467,000.00   328,416.00   138,584.00  



 

 

 

 

34 พัสดุอาคารสถานที่(งานทั่วไป)  600,000.00   1,412,594.56  -812,594.56  
35 พัสดุอาคารสถานที่(น้ ามันเชื้อเพลิง)  420,000.00   375,043.90   44,956.10  
36 พัสดุอาคารสถานที่(ซ่อมแซมอาคาร)  300,000.00   30,215.00   269,785.00  
37 พัสดุอาคารสถานที่(งานเกษตร)  -     -     -    
38 พัสดุอาคารสถานที่(ซ่อมแซมยานพาหนะ)  300,000.00   144,992.51   155,007.49  
39 พัสดุอาคารสถานที่(ซ่อมแซมครุภัณฑ์)  200,000.00   546,758.50  -346,758.50  
40 ค่าเช่าสินทรัพย์ (อาคาร, ที่ดิน)  548,800.00   548,794.50   5.50  
41 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารห้องสมุด  25,000.00   10,680.00   14,320.00  
42 ค่าถ่ายเอกสาร  8,000.00   8,342.25  -342.25  

 
รวมท้ังสิ้น 21,943,245 17,837,109.91 4,106,135.09 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

43 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 20,000 39,809 -         19,809 
44 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่วชาติ/วันชาติ/วันฝนหลวง 12,000 500 11,500 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

45 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  13,000.00 20,460.00 -7,460.00 
46 โครงการวันน้อมร าลึก "สมเด็จย่า" ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 500.00 - 500.00 
47 วันปิยมหาราช 500 500 - 
48 โครงการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 1,500 1,500 - 
49 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า 50,000 40,460 9,540 
50 วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 500 500 - 



 

 

 

 

51 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,000 1,000 - 
52 วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 1,000.00 - 1,000.00 
53 พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร 500 1,000 -500 
54 พิธีไหว้ครู 1,000 300 700 
55 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 45,000 22,485 22,515 

56 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่วชาติ/วันชาติ/วันฝนหลวง 95,000 124,900 -29,900 

57 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  5,000 - 5,000 

58 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 100,000 117,000 -17,000 

59 โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรม 35,000 - 35,000 

60 โครงการ TO BE NUMBER ONE 80,000 41,550 38,450 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

61 โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดับจังหวัด(อสจ.)ระดับภาค, ระดับชาติ (อาชีวะเกมส์) 290,000 41,764.40 248,235.60 
62 โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด 20,000 - 20,000 
63 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 200,000 24,990.00 175,010 
64 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค ระดับชาติ 20,000 106,676 -86,676 
65 โครงการอมรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษา คณะกรรมการชมรมและการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 8,000 3,150 4,850 
66 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2,000 - 2,000 
67 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 25,000 25,590 -590 



 

 

 

 

68 โครงการธนาคารขยะ 20,000 - 20,000 
69 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น - 2,400.00 -2,400 
70 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี - 8,010 -8,010 
71 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ - 11,850 -11,850 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

72 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 100,000.00 100,000.00 - 
73 โครงการทุนการศึกษาและการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 1,000 - 1,000 
74 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1,000 - 1,000 
75 โครงการปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น 91,000 24,040 66,960 
76 โครงการประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ 10,000 - 10,000 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,345,000.00 2,015,457.55 329,542.45 

77 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 20,000 5,605 14,395 
78 โครงการประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา 450,000 625,000 -175,000 
79 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ 3,000 1,200.00 1,800.00 
80 โครงการประชุมผู้ปกครอง 39,000 43,200 -4,200 
81 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา 35,000 47,200 -12,200 
82 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา 20,000 20,000 - 
83 โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 10,000 - 10,000 
84 โครงการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด 5,000 - 5,000 
85  โครงการ Fixit Center  500,000 512,818.15 -12,818.15 



 

 

 

 

86  โครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่  10,000 - 10,000 
  โครงกำรพลเมืองพลโลก 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 

87  โครงการอบรมศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ  350,000 225,000 125,000 
88  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  20,000 16,800 3,200 
89  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  300,000 35,160 264,840 
90  โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ/ปฏิทิน  230,000 147,814 82,186 

91  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวม 4 ฝ่าย 483,600บาท)  483,600 931,490 -       447,890 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 2,515,000.00 2,254,068.32 260,931.68 

92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าแผนยุทธศาสตร์"ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566 55,000.00 53,832.00 1,168.00 
93 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 10,000.00 1,600.00 8,400.00 
94 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการเงินงบประมาณปะจ าปี 2562 - - - 
95 โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 1,600,000.00 236,748.00 1,363,252.00 
96 โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 40,000.00 3,910.00 36,090.00 
97 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในการท าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  200,000.00 317,857.00 -117,857.00 
98 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก 10,000.00 - 10,000.00 
99 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดและบริหารจัดการ 100,000.00 46,951.00 53,049.00 
100 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผู้ประกอบการเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ  สอศ. 350,000.00 1,525,745.32 -1,175,745.32 
101 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 150,000.00 67,425.00 82,575.00 

โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 
103 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมถรรถนะ และการพัฒนา 60,000.00 - 60,000.00 



 

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
104 โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ 30,000.00 7,500.00 22,500.00 
105 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  380,000.00 288,940.00 91,060.00 
106 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการชองนักเรียน นักศึกษา 90,000.00 94,400.00 -4,400.00 
107 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,000.00 23,925.00 -3,925.00 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 

108 โครงการพัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา 300,000.00 223,343.30 76,656.70 
109 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ และบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 20,000.00 - 20,000.00 
110 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ (วิชาชีพ/ภาษาอังกฤษ) 50,000.00 65,845.00 -15,845.00 
111 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 300,000.00 1,369,181.26 -1,069,181.26 
112 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  (ศึกษาดูงานทุกแผนกวิชา) 240,000.00 129,980.00 110,020.00 
113 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบ Pre V-NET สู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 36,000.00 - 36,000.00 
114 โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 7,000.00 4,480.00 2,520.00 
115 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 20,000.00 20,000.00 - 
116 โครงการจัดสอบปลายคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 40,000.00 41,390.00 -1,390.00 

117 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบ ระดับนานาชาติ 
(PISA) 

40,000.00 12,050.00 27,950.00 

118 โครงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2/2561และภาคเรียนที่ 1/2562 5,000.00 4,930.00 70.00 
119 โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน 10,000.00 10,000.00 - 
120 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 10,000 10,000 - 



 

 

 

 

121 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการใช้ห้องสมุด 10,000 10,000 - 
122 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน 40,000 - 40,000 
123 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (143) แผนกวิชาการเลขานุการ 155,600.00 111,675.90 43,924.10 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร จัดสรร ใช้จ่ำย คงเหลือ 
โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 2,670,600.00 4,523,001.26 -1,852,401.26 

124 โครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา 11,000 - 11,000 
125 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ไทย/จีน/อินโดนีเซีย 50,000 - 50,000 
126 โครงการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 100,000 - 100,000 
127 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 80,000 1,851,823 -1,771,823 
128  โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ 121,0123,124  116,000.00 112,927.80 3,072.20 

129 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: vocational Boon Camp 9E 
to E0 คร้ังที่ 2  

100,000 96,910 3,090 

130  โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง)  300,000.00 24,980.00 275,020.00 

131  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์  50,000 8,720 41,280 
รวม  8,914,200.00   10,206,091.13  -1,291,891.13  

รวมท้ังสิ้น 30,857,445 28,971,442 1,886,003 
 

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน/เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินรายได้สถานศึกษา   
พบว่า  จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตลอดปีงบประมาณ =  30,857,445.-บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ใช้ไปเป็นเงิน 28,971,442. -บาท  คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของ
จ านวนเงินทั้งหมด 



 

 

 

 

4.2  ผลกำรกำรด ำเนินโครงกำร 
 

4.2.1 ผลกำรด ำเนินโครงกำรภำยในวิทยำลัย 
ตำรำงท่ี 4.2 แสดงผลกำรด ำเนินโครงกำรภำยในวิทยำลัย 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 2,515,000 

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์"ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566 

55,000 √ 
  

2 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 10,000 √ 
  

3 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการเงินงบประมาณประจ าปี 2562 - √ 
  

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 1,600,000 √ 
  

5 โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 40,000 √ 
  

6 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนในการท าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

200,000 √ 
  

7 
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก 

10,000 
  

√ 

8 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดและบริหารจัดการ 

100,000 √ 
  

9 
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผู้ประกอบการ
เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 

สอศ. 350,000 √   

10 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

สอศ.150,000 √   

โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร     

12 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานสมถรรถนะ และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

60,000 √   

13 โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ 30,000 √   

14 
โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

380,000 √   

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 3,696,250 

15 
โครงการ Open House และการแสดงผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน นักศึกษา 

90,000 √ 
  



 

 

 

 

16 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

20,000 √ 
  

17 
โครงการพัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษาคู่ขนาน
มัธยมศึกษา 

300,000 √   

18 
โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ และบริการวิชาการ 
วิชาชีพสู่ชุมชน 

20,000   √ 

19 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ (วิชาชีพ/
ภาษาอังกฤษ) 

50,000 √   

20 
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

300,000 √   

21 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (ศึกษาดูงานทุก
แผนกวิชา) 

240,000 √   

22 
โครงการเตรียมความพร้อมแลทดสอบ Pre V-NET สู่
การทดสอบทางชาติ 

36,000   √ 

23 
โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 

7,000 √   

24 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

20,000 √   

25 
โครงการจัดสอบปลายคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 
1/2562 

40,000 √   

26 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบ ระดับ
นานาชาติ (PISA) เปลี่ยนเป็นการอบรมศธ.02 

40,000 √   

27 
โครงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนประจ าภาค
เรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 

5,000 √   

28 โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน 10,000 √   
โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนิน กำร 

โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร 
29 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 10,000 √   

30 
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการ
ใช้ห้องสมุด 

10,000 √   

31 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูด้านการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

40,000   √ 

32 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (143) 155,600 √   



 

 

 

 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
33 โครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา 11,000 

  
√ 

34 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ไทย/จีน/
อินโดนีเซีย 

50,000 
  

√ 

35 
โครงการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ 

100,000  
  

√ 

36 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 80,000 √  
 

37 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ 
121,0123,124 

116,000 √  
 

38 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ (Education to Employment: 
vocational Boon Camp 9E to E0 คร้ังที่ 2 

100,000 √  
 

39 
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง) 

300,000 √ 
  

40 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์ 50,000 √ 
  

โครงกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  1,383,600        
41 โครงการอบรมศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 350,000 √ 

  
42 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 20,000 √ 

  
43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000 √  

 
44 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ/ปฏิทิน 230,000 √  

 
45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวม 4 ฝ่าย 483,600บาท) 478,000 √  

 
โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนิน กำร 

โครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 3,204,500    
46 โครงกำรพลเมืองพลโลก 

    
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 20,000 √ 
  

  
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่วชาติ/วันชาติ/วันฝนหลวง 

12,000 √ 
  

  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

13,000 √ 
  

 
โครงการวันน้อมร าลึก "สมเด็จย่า" ในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

500 √   

  วันปิยมหาราช 1,500 √ 
  

  โครงการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 50,000 √ 
  

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา 500 √ 
  



 

 

 

 

เจษฎาราชเจ้า 

  
วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

1,000 √ 
  

  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,000 √ 
  

  วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 500 √ 
  

  พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร 1,000 √ 
  

  พิธีไหว้ครู 45,000 √ 
  

  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับชั้น ปวช.1 
ปวส.1 (เก็บจากนักเรียนคนละ 400 บาทและจากเงิน
อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน 

95,000 √ 
  

  
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

5,000 √ 
  

  โครงการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 100,000  √ 
  

   โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  35,000 √ 
  

  โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรม 80,000 √   
  โครงการ TO BE NUMBER ONE 3,500   √ 

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนิน กำร 

  โครงกำรพลเมืองพลโลก  

  
โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดับจังหวัด
(อสจ.)ระดับภาค, ระดับชาติ (อาชีวะเกมส์) 

290,000 √ 
  

  โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด 20,000 
  

√ 
  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 20,000 √ 

  
  

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษาระดับภาค ระดับชาติ 

20,000 √ 
  

  
โครงการอมรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ
นักศึกษา คณะกรรมการชมรมและการเขียนแผนปฏิบัติ
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8,000 √ 
  

  
โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

2,000 √ 
  

  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 25,000 √ 
  

  โครงการธนาคารขยะ 20,000 √ 
  

  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น - √ 
  

  โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี - √ 
  

  โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ - √ 
  

48 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (จ้างท าคู่มือนักเรียน 100,000 √    



 

 

 

 

นักศึกษา) 

49 
โครงการทุนการศึกษาและการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนร่วม 

1,000   √ 

50 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1,000   √ 
51 โครงการปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น 91,000 √    
52 โครงการประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ 10,000 √    
53 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 20,000 √    
54 โครงการประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา 450,000 √    
55 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ 3,000 √    
56 โครงการประชุมผู้ปกครอง 39,000 √    
57 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา 35,000 √   

โครง
กำรท่ี 

ช่ือโครงกำร ยอดจัดสรร ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน กำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนิน กำร 

โครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 3,204,500 
58 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา 20,000 √ 

 
  

59 โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 10,000 
  

√ 
60 โครงการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด 5,000 

  
√ 

61 โครงการ Fix it Center 500,000 √ 
 

  
62 โครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่ 10,000 √ 

 
  

รวมท้ังสิ้น 8,914,200.00 
  

  
 
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการด าเนินโครงการภายในวิทยาลัย พบว่า  จ านวนโครงที่ได้รับ

อนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ = 62 โครงการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ด าเนินการไปทั้งสิ้น 51โครงการ  
คิดเป็น ร้อยละ  82.25  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
4.2.2 ผลกำรด ำเนินโครงกำรท่ีได้รับจัดสรรจำก สอศ. 
ตำรำงท่ี 4.3 แสดงผลกำรด ำเนินโครงกำรท่ีได้รับจัดสรรจำก สอศ. 

ที่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1  เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการประดิษฐ์  80,000 √   

2 
 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (fix it center)  

490,000.00 √   

3  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต  300,000 √   



 

 

 

 

4 
 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

85,000 √   

5 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
คร้ังที่ 1  

500,000 √   

6 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
คร้ังที่ 2  

933,200 √   

ที่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7  โครงการแก้ไขและป้องกันการต้ังครรภ์  300,000 √   
8  ฝึกอบรมทักษะอาชีพ (กศน.) EEC  100,000 √   
9  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  100,000 √   
10  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู  189,600 √   
11  โครงการการลดปัญหาการออกกลางคัน  25,000 √   

12 
 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก   

578,400 √   

13  เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยม  194,550 √   
14  ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  560,500 √   
15  ชุดปฏิบัติการการจัดประชุมสัมมนา  649,000 √   
16  ชุดปฏิบัติการงานแม่บ้าน  374,200 √   
17  ชุดปฏิบัติการนวดและสปา  156,000 √   
18  ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา  5,260,300 √   
19 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานบริการและเคร่ืองด่ืม 700,000 √   
20 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี 1,000,000 √   

21 
 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ EEC  

580,000 √   

22 
 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ EEC  

200,000 √   

23  โครงการงบด าเนินงานห้องภาษา  1,500,000 √   
24  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  15,000 √   
25 ค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่ห้องประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 210,000 √   
26 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600 √   
27 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 1,431,100 √   

28 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาค
การผลิตและบริการ 

290,000 √   

ที่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร ด าเนินการ อยู่ ยังไม่ได้



 

 

 

 

แล้ว ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

29 
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to 
Employment : Vocational Boot Camp (E To E)  

- √   

30 โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคน (พิธีลงนามความร่วมมือ) 400,000 √   
31 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 20,000 √   
32 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน 20,000 √   
  รวมท้ังสิ้น 17,359,450    

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจาก สอศ. พบว่า  จ านวนโครงที่

ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ = 32 โครงการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ด าเนินการไปทั้งหมด 32 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการด าเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562  
5.1 โครงกำรภำยในของวิทยำลัย 



 

 

 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการด าเนินโครงการภายในวิทยาลัย พบว่า  จ านวนโครงที่ได้รับ
อนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ = 62 โครงการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ด าเนินการไปทั้งสิ้น 51โครงการ  
คิดเป็น ร้อยละ  82.25  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
5.2 โครงกำรท่ีได้รับจัดสรรจำก สอศ. 

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจาก สอศ. พบว่า  จ านวนโครงที่
ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ = 32 โครงการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ด าเนินการไปทั้งหมด 32 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

  
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

 

  



 

 

 

 

 
ภำพกิจกรรม 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
  


