
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป  
     งบด าเนินงาน  30,000 บาท 
 

งานบุคลากร   
     งบด าเนินงาน  15,000 บาท 
 

งานอาคารสถานที่ 
     งบด าเนินงาน  250,000 บาท 
     งบอุดหนุน     400,000 บาท 
 

งานทะเบียน 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  40,000 บาท 
 

งานประชาสัมพนัธ ์
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  20,000 บาท 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     งบด าเนินงาน        385,000 บาท 
     งบอุดหนุน           400,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  60,000 บาท 
          รวม             845,000 บาท 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานความร่วมมือ 
     งบด าเนินงาน  18,000 บาท 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     งบอุดหนุน เรียนฟร ี140,000 บาท 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
     งบด าเนินงาน              20,000 บาท 
     งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์ 240,000 บาท 
 

งานประกันคุณภาพฯ 
     งบด าเนินงาน 40,000 บาท 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
     งบด าเนินงาน 20,000 บาท 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     งบด าเนินงาน              98,000 บาท 
     งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์ 240,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี     140,000 บาท      
          รวม                 478,000 บาท 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  
     งบอุดหนุน เรียนฟร ี 504,000 บาท 
 

งานครูที่ปรึกษา 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  30,000 บาท 
 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  50,000 บาท 
 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  25,000 บาท 
 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
     งบด าเนินงาน          20,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  10,000 บาท 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา  
     งบด าเนินงาน            10,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี   622,000 บาท 
          รวม               632,000 บาท 
 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
     งบด าเนินงาน           45,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  210,000 บาท 
 

งานวัดผลและประเมินผล 
     งบด าเนินงาน          20,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  65,000 บาท 
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
     งบด าเนินงาน          15,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี   15,000 บาท 
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
     งบด าเนินงาน           5,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี    5,000 บาท 
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
     งบอุดหนุน เรียนฟรี   20,000 บาท 
 

ฝ่ายวิชาการ  
     งบด าเนินงาน           90,000 บาท 
     งบอุดหนุน เรียนฟรี  310,000 บาท 
          รวม               400,000 บาท 
 

ฝ่ายวิชาการ 

ส่วนที่ 4 การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

4.1 ผังการใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 

งบด าเนินงาน 583,000 บาท/งบอุดหนุน  400,000 บาท/งบอุดหนุน เรียนฟรี  1,132,000 บาท/งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์  240,000 บาท   
รวมท้ังสิ้น   2,355,000  บาท 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

รวม 845,000 บาท  (งบด าเนินงาน 385,000 บาท /งบอุดหนุน 400,000 บาท /งบอุดหนุน เรียนฟรี 60,000 บาท) 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
  (งบด าเนินงาน 50,000 บาท) 
 

- โครงการปรับปรุงระบบรดน้ าต้นไม้ 
  (งบด าเนินงาน 30,000 บาท) 
 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 
  (งบด าเนินงาน 30,000 บาท) 
 

- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียน 
  (งบด าเนินงาน 100,000 บาท) 
 

- โครงการบ าบัดน้ าเสยีโรงอาหาร  
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 

- โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน  
  (อุดหนุน 400,000 บาท) 
 

- โครงการซ่อมแซมถังพักน้ าประปา 
  (งบด าเนินงาน 40,000 บาท) 
 

- โครงการปรับปรุงห้อง Sound lab 
  (งบด าเนินงาน 80,000 บาท) 
 

 
 
 

- โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา และ 
  ประชุมผู้ปกครอง   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 
- โครงการมอบใบประกาศนียบตัรแก ่  
  ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 
 

 
 
 
 

งานอาคารสถานที่ 

 

งานทะเบียน 

 

- โครงการนักประชาสัมพันธน์้อย   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 
 

 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

- โครงการพัฒนาระบบการจดัเก็บเอกสาร 
  ด้วยโปรแกรม   
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 
- โครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ครัว 
  และจัดหาอุปกรณ์   
  (งบด าเนินงาน  20,000 บาท) 
 
 

 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

- โครงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู 
  และบุคลากร  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตสิร้างขวัญ 
 ก าลังใจ ให้กับครูและบคุลากรทางการ 
 ศึกษา  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา   
  ( งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 
 
 

 
 
 
 

งานบุคลากร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

- โครงการอบรมเทคนิคการวิจยัครูผูส้อน 
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการผลิตงานวิจัยครผูู้สอน 
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   
  (อุดหนุน สิ่งประดิษฐ์ฯ 120,000 บาท) 
 
- โครงการจัดท าหุ่นยนต์ ABU 
  (อุดหนุน สิ่งประดิษฐ์ฯ 120,000 บาท) 
 
- โครงการจัดแสดงผลงานผูเ้รียนและครผููส้อน 
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 

 
 
 
 
 

- โครงการจัดท ารายงานการประเมิน 
  ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการรองรับการศึกษาดูงาน 
  ด้านการประกันคุณภาพฯ 
  (งบด าเนินงาน 35,000 บาท) 
 
 

 
 
 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

 

งานประกันคุณภาพฯ 

 

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
  (งบส่วนกลาง) 
 
- โครงการตลาดนดัวัยใส  
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 
- โครงการประกวดงานฝมีือ 1 วิทยาลัย  
  1 ผลิตภณัฑ์ (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 

 
 
 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

- โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
  (งบด าเนินงาน 3,000 บาท) 
 
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การฝึกอาชีพ 
  แก่ชุมชน (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการลงนามความร่วมมือกับ 
  สถานประกอบการ  
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 

 
 
 
 
 

งานความร่วมมือ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจดัการ 
  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
  (อุดหนุน เรียนฟรี 100,000 บาท) 
 
- โครงการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองผ่านทาง 
  ระบบ SMS (อุดหนุน เรียนฟรี 40,000 บาท) 
 
 
 

 
 
 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

สารสนเทศ 

ฒนานวัตกรรมฯ 

 

รวม 478,000 บาท   (งบด าเนินงาน 98,000 บาท /งบอุดหนุน เรียนฟรี 140,000 บาท) /งบอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์ 240,000 บาท       



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

รวม 632,000 บาท  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท /งบอุดหนุน เรียนฟรี 622,000 บาท) 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
- โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ใหม่  (อุดหนุน เรียนฟรี 100,000 บาท) 
- โครงการเปิดโลกกิจกรรม  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการจันทร์ใจบุญ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
- โครงการไหว้ครูและบวงสรวง  องค์พระวิษณุกรรม  (อุดหนุน เรียนฟรี 15,000 บาท)  
- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
- โครงการหล่อเทียนพรรษาและ แห่เทียนเข้าพรรษา  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
- โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
- โครงการแข่งขันฟุตซอล วก.กบ คัพ (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการวันแม่แห่งชาติ  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท)  
- โครงการอบรมประชาธิปไตยและเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ   (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000) 
- โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ-เนตรนาร ี วิสามัญ (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000) 
- โครงการนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรม (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการวันปิยมหาราช  (อุดหนุน เรียนฟรี 3,000 บาท)  
- โครงการวันลอยกระทง (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
- โครงการกิจกรรม 5 ส  (อุดหนุน เรียนฟรี 6,000 บาท) 
- โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  (อุดหนุน เรียนฟรี 120,000 บาท) 
- โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินหน่วยองค์การฯ  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท)  
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง    (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000) 
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  (อุดหนุน เรียนฟรี 50,000) 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนากอง ลูกเสือ (อุดหนุน เรียนฟรี 30,000 บาท) 
- โครงการ TO BE NUMBER ONE  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท)  
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการบวชก่อนจบ  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
- โครงการคุณธรรมน าความรู้    (งบส่วนกลาง) 
- โครงการอบรมและพัฒนาพ่ีเลี้ยงลูกเสือ (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 

- โครงการพัฒนาคุณภาพในการจดัระบบ 
  ดูแลผู้เรียน (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
 

- โครงการรหสัใจพ่ีห่วงใยน้อง 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 

 
 

 
 
 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

- โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อเพิ่ม  
  ปริมาณและคณุภาพผู้เรียน   

  (อุดหนุน เรียนฟรี 30,000 บาท) 
 

- โครงการปัจฉิมนเิทศผูส้ าเร็จการศึกษา 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
 

- โครงการตดิตามผู้ส าเรจ็การศึกษา   
(อุดหนุน เรียนฟรี 3,000 บาท) 
 

 

 
 
 

งานแนะแนวอาชีพ 

 

- โครงการพยาบาลอาสา 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
 

- โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (อุดหนุน เรียนฟรี 15,000 บาท) 

 
 
 

งานสวัสดิการฯ 

- โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  สู่ชุมชน (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 

- โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
 

- โครงการแผนกสวยด้วยมือเรา 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
 

- โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย 
  ประชาชน (งบส่วนกลาง) 
 

- โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพเพื่อชุมชน 
  (งบส่วนกลาง) 
 

- โครงการศูนย์ซ่อมสรา้ง Fix It Center 
  (งบส่วนกลาง) 
 

- โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพเพื่อชุมชน 
  (งบส่วนกลาง) 
 

- โครงการอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
  อาชีวศึกษา   (งบส่วนกลาง) 
 

 
 
 

งานโครงการพิเศษฯ  งานครูที่ปรึกษา 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

- โครงการส่งเสรมิการใช้ห้องสมดุ  
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
- โครงการห้องสมดุเคลื่อนที่ 
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 

 
 
 
 
 

- โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริง 
  ของนักเรียนนักศึกษา   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 15,000 บาท) 
 

- โครงการสถานประกอบการมาตรฐาน     
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 

- โครงการเปดิหลักสูตรการเรียนการสอน 
  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. 
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 

 
 
 

 
 
 
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

- โครงการวันวิชาการ 
  (อุดหนุน 20,000 บาท) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

- โครงการอบรมเทคนิคการสอนและ 
  ระเบียบการวัดและประเมินผล 
  (งบด าเนินงาน 20,000)  
 

- โครงการเตือนก่อนรีไทร ์(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 

- โครงการทดสอบปลายภาค   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 30,000 บาท) 
 

- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้เรยีนที่มี 
  ผลการเรียนด ี   
  (อุดหนุน เรียนฟรี 5,000 บาท) 
 

- โครงการทดสอบเตรียมความพรอ้ม 
  v-net (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
- โครงการประเมินคณุภาพในการจัดการ
เรียน 
  การสอนรายวิชา 
  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

งานวัดผลและประเมินผล 

- โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่นักศกึษา โดยวิทยากรภายนอก  
  (อุดหนุน เรียนฟรี 20,000 บาท) 
 

- โครงการท าบุญแผนกวิชา  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบรุี    
 (อุดหนุน เรียนฟรี 30,000 บาท) 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพในการจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา   
  (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของสถานประกอบการ (งบด าเนินงาน 10,000 บาท) 
 

- โครงการปฐมนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอน  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

- โครงการภาษาอังกฤษวันละ 10 ค า  (อุดหนุน เรียนฟรี 30,000 บาท) 
 

- โครงการ English House  (อุดหนุน เรียนฟรี 120,000 บาท) 
 

- โครงการ English  Day (อุดหนุน เรียนฟรี 10,000 บาท) 
 

- โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้ครูผูส้อน  
  (งบด าเนินงาน 20,000 บาท) 
 

- โครงการ Fix it Center บูรณาการในรายวิชาโครงการ 
  (งบด าเนินงาน 5,000 บาท) 
 
 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

สารสนเทศ 

ฒนานวัตกรรมฯ 

 

รวม 400,000 บาท   (งบด าเนินงาน 90,000 บาท /งบอุดหนุน เรียนฟรี 310,000 บาท) 


