
งปม. อุดหนุนฯ บกศ. ฝ่าย งานที่รับผดิชอบ

พนัธกจิที่ 1 ผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวิชาชีพทุกระดบัอย่างทั่วถงึและเสมอภาค

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยทุธ์ที ่ 1  อาชีวแนวใหม่ มุ่งพฒันาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 65,000         -               50,000       

 - กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา ปวช. และ  ปวส. 15,000         ฝบ. งานทะเบียน

 - กิจกรรมมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 50,000         50,000       ฝบ. งานทะเบียน

พันธกิจที่ 2  สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาที่มคุีณภาพได้มาตรฐาน
ประเดน็ยุทธศาสาตร์ที่ 4 การปรับระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที ่ 11 สร้างระบบบริหารจัดการพฒันาบุคลากรและพฒันาสถานศึกษาให้มคุีณภาพได้มาตรฐาน 

4 โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 100,000       -               50,000       
 - กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมวิชาชีพครู-บุคลากร 100,000       50,000       ฝบ. งานบุคลากร

5 โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ 175,000       -               65,000       

 - กิจกรรมจดัท าวารสารส่ือประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั   20,000         ฝบ. งานประชาสัมพนัธ์
 - กิจกรรมพฒันาอาคารสถานท่ี 150,000       50,000       ฝบ. งานอาคาร

 - กิจกรรม  5 ส และประหยดัพลงังาน 5,000           15,000       ฝบ. งานพลงังาน

กลยุทธ์ที่  14 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์การศึกษาและอาคารสถานที่ให้ได้มาตราฐาน เพิม่ประสิทธิภาพการบริการ

7 โครงการพัฒนาและจดัหาส่ือการเรียนการสอนทีท่นัสมัย -               -               1,238,000  
กิจกรรมจัดหาส่ือและครุภณัฑ์ส านักงาน -               -               698,000     
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองค านวณ  40 เคร่ือง 120,000     ผน.บญัชี
 - กิจกรรมพฒันา จดัหา ชุดส่ือการจดัการเรียนการสอน 200,000     งานส่ือ/ผน.สามญั

 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 10,000       ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองชาร์ทไฟฟ้า 10,000       ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองพิมพบ์ตัรนกัศึกษา 60,000       ฝบ. งานทะเบียน
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ UPS 10,000       ฝบ. งานทะเบียน
 - กิจกรรมจดัซ้ือชุดรับแขก 50,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดและจดัซ้ือผา้ประดบั 33,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย  8  เคร่ือง 150,000     ฝบ. งานอาคาร
 - กิจกรรมจดัซ้ือและจดัท าโต๊ะฝึกปฏิบติั 15 ตวั 50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล
 - กิจกรรมจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 5,000         ฝว. ผน.สามญั

งบประกอบ  3 **
โครงการหลกัวทิยาลยัการอาชีพพล  ประจ าปีงบประมาณ  2555

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
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งปม. อุดหนุนฯ บกศ. ฝ่าย งานที่รับผดิชอบ

กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -               -               160,000     
 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 100,000     ฝบ. งานพสัดุ

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑส์ านกังานและค่าเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน(ถ่ายเอกสาร) 50,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป
 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑส์ านกังาน (ฮาร์ดดิสก)์ 10,000       ฝบ. งานบริหารทัว่ไป

กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์การเรียนการสอน -               -               380,000     

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 100,000     ฝบ. งานอาคาร

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.บญัชี

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.คอมพิวเตอร์

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 50,000       ฝว. ผน.เคร่ืองกล

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑท์างการศึกษา 20,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑเ์คร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 30,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑเ์คร่ืองฉีดพลาสติก 30,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมซ่อมบ ารุงชุดฝึก พี แอล ซี 50,000       ฝว. ผน.ไฟฟ้า

8 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และห้องเรียนทนัสมยั 100,000       -               2,400,000  

 - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ 50,000         -               2,000,000  ฝบ. งานอาคาร
 - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 50,000       ฝว. ผน.เทคนิคอุตฯ

 - กิจกรรมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน 50,000       ฝว. ผน.เทคนิคพ้ืนฐาน

 - กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บวสัดุอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 20,000       ฝว.งานวิทยบริการ
 - กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 50,000       ฝว.งานวิทยบริการ
 - กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนถนน 50,000         50,000       ฝว. ผน.เครืองกล
 - กิจกรรมปรับปรงุต่อเติมแผนกวิชาช่างยนต์ 100,000     ฝว. ผน.เครืองกล
 - กิจกรรมปรับปรุงห้องเคร่ือง 50,000       ฝว. ผน.เครืองกล
 - กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาห้องส านกังานองคก์ารวิชาชีพ 30,000       ฝพ. งานกิจกรรม

440,000       -               3,803,000  

4,243,000    
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