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  แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2554 ได้จัดทําขึ นโดยมีว ัตถุประสงค์เพือเป็นแผนควบคุมการ

ใช้งบประมาณ การกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย เพือให้สอดคล้องกับงบประมาณทั งหมดของวิทยาลัย

ประมงปัตตานีทีได้รับจัดสรรมา ตามปีงบประมาณ 2554 ทําให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและ

ประหย ัดมากทีสุด และเป็นการควบคุมงบประมาณของแต่ละโครงการทีได้รับจัดสรร 

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

ทั งหมดของวิทยาลัยประมงปัตตานี ตั งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติของสํานักงานคณะกกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การอาชีวศึกษา แผนภูมิผู ้บริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน/์พันธกิจ วิทยาลัยประมงปัตตานี ประวัติ/สถานทีตั ง 

วิทยาลัยประมงปัตตานี แผนทีวิทยาลัยประมงปัตตานี ข้อมูลนักเรียน นกัศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ข้อมูลบุคลากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 เงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จ ําแนกตามผลผลิต การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุง

การศึกษา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จ ําแนกตามผลผลิต สรุปงบหน้ารายจ่าย จ ําแนกตามแผนงบประมาณ 

รายการครุภัณฑ์และวัสดุถาวร ทีจัดซือด้วยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2554  แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554  รายละเอียดแผนงานโครงการ 
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