
 

โครงการที่  1 
แบบเสนอโครงการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
     ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาววนิดา   ซันเฮม  
  ฝ่าย/แผนก/งาน  :  งานวางแผนและงบประมาณ 

2.  สนอง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
      ข้อ 3. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 
 ข้อ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    2.2  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 ข้อ 5. พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management) 
    2.3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     
  ข้อ 2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3.  สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ด้านที่  :  2. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4.  สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :   -  

5.  สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
       1.หลักนิติธรรม       4.หลักความรับผิดชอบ 
       2.หลักความโปร่งใส      5.หลักความคุ้มค่า 
       3.หลักความมีส่วนร่วม         6.หลักคุณธรรม 

6.  สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  : 
 ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม   
 ข้อ 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7.  สนองความสอดคล้องกับนโยบาย 
     7.1 รางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา 
       ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ 
       ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
      ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
       ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 



 

     ข้อประเมินที่  :  5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
 7.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นการประเมิน  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
      ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
ประเด็นพิจารณา 
   1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
          2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
20 ของงบด าเนินการ 
   3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
   4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 
          5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

 

 

 7.3  พันธกิจวิทยาลัยฯ  

      ข้อที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ   

7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     กลยุทธ์ที่ 5  :   ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการPDCA ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพิ่อ

ให้เกิดความคุ้มค่าและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน :  สิงหาคม  2562 –  กันยายน 2563 



 

9.  ลักษณะโครงการ 
       พัฒนางานเดิม 
       งานใหม ่
 

10. หลักการและเหตุผล 
      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นการวางแผนการบริหารจัดการเงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้กับงานและแผนกวิชาในการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  การสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นการรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานการใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของปีถัดไป 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงเห็นควรให้มีโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

11. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ อย่างคุ้มค่า ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
12. เป้าหมาย 
      12.1 ด้านปริมาณ    
  - โครงการในแผนปฏิบัติราชการด าเนินงานครบ 80 เปอร์เซ็นต์ 
      12.2 ด้านคุณภาพ   
  - โครงการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด และใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม 

13. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

14. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ปี งบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             



 

2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
1. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

15. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (10,000)    งบรายจ่ายอ่ืน     สอศ.  
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 5,000 - 5,000 10,000 
รวม 5,000 - 5,000 10,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      16.1 การท างานระหว่าง  งานวางแผนและงบประมาณ  งานการเงิน  งานพัสดุ  มีความสะดวก
รวดเร็ว  ถูกต้องครบถ้วน  ชัดเจน  มากยิ่งข้ึน 

17. ปัญหาและอุปสรรค  :  - 

18. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมนิ,เครื่องมือประเมิน) 
       18.1 แบบประเมิน 
      18.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

19. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3  ห่วง 
  1. ความพอประมาณ  :  - 
  2. ความมีเหตุผล  :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อยา่งรอบคอบ 
  3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี   :   

 2  เงื่อนไข 



 

  1. ความรู้    :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ 
    ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง   
         ในขั้นปฏิบัติ 
 2. คุณธรรม :  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 4  มิติ 
1. สังคม  :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตา

เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน  เพ่ือให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได ้       โดยปราศจากการเบียนเบียนกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  การมุ่งร้ายท าลายกัน 

  2. เศรษฐกิจ  :  - 
  3. วัฒนธรรม  :  - 
  4. สิ่งแวดล้อม  :  - 


