
-  คํานํา - 
  

  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555 ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแผนควบคุมการ

ใชงบประมาณ การกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณทั้งหมดของวิทยาลัย

ประมงปตตานีที่ไดรับจัดสรรมา ตามปงบประมาณ 2555 ทําใหการใชงบประมาณมีความคุมคาและประหยัด

มากที่สุด และเปนการควบคุมงบประมาณของแตละโครงการที่ไดรับจัดสรร 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 โดยฝายแผนงานและความรวมมือ ไดเก็บรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดของวิทยาลัยประมงปตตานี ต้ังแต วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปาประสงค (Goal) ของสํานักงานคณะ

กรรรมการการอาชีวศึกษา ที่ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนภูมิผูบริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน/พันธ

กิจ วิทยาลัยประมงปตตานี ประวัติ/สถานที่ต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี แผนที่วิทยาลัยประมงปตตานี ขอมูล

นักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2555 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จําแนกตามผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ

รายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ.2555 จําแนกตามผลผลิต สรุปงบหนารายจาย 

จําแนกตามแผนงบประมาณ รายการครุภัณฑและวัสดุถาวร ที่จัดซื้อดวยเงินบํารุงการศึกษา ประจําป

งบประมาณ  2555  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2555  รายละเอียดแผนงานโครงการ 
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              ประจําปงบประมาณ 2555 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

คํานํา      

วิสัยทัศน พันธกิจ ของ สอศ.        1 

ยุทธศาสตรการปฏิบัติของ สอศ.        3 

เปาประสงคของ สอศ.         7 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ของ กระทรวงศึกษาธิการ     8 

แผนภูมิผูบริหารสถานศึกษา        9 

วิสัยทัศน/พันธกิจ วิทยาลัยประมงปตตานี       10 

ประวัติ/สถานท่ีต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี        

 ประวัติความเปนมา        11  

 ทําเนียบผูบริหาร         14 

 สถานที่ต้ังและพื้นที ่        15 

 ภารกิจหลักของวิทยาลัย        15 

 เปาหมายของวิทยาลัย        15 

 ปญหาและอุปสรรค        15 

 สถานที่ติดตอ         16 

 การคมนาคม         16 

แผนท่ีวิทยาลัยประมงปตตานี        17 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554     18  

เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   19 

ขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555      20 

เงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2555      21 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  จําแนกตามผลผลิต 22 

การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา  (เงินบํารุงการศึกษา)  ปงบประมาณ  พ.ศ.2555  24 

สรุปงบหนารายจาย  จําแนกตามแผนงบประมาณ      30 

รายการครุภัณฑและวัสดุถาวร  ท่ีจัดซื้อดวยเงินบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ  2555 31 

ภาคผนวก 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการการจัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัย     38 

โครงการงานเงิน         40 



โครงการการซอมบํารุงควบคุมระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี  42 

โครงการทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน  44 

โครงการประชุมประจําเดือน       46 

โครงการปรับปรุงพัฒนางานบัญชี       48 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที ่      50 

 - สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

ภาคผนวก 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการพัฒนาสวัสดิการภายในวิทยาลัยประมงปตตานี    54 

โครงการการพัฒนางานพัสดุ       56 

โครงการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร     58 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  61 

โครงการบํารุงและซอมแซมอาคารสถานที ่      63 

โครงการปรับปรุงพัฒนาฝายบริหารทรัพยากร     65 

โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  67 

โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)    70 

โครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากอนไปฝกงานฯ    73 

โครงการการเลี้ยงกุงกามกรามในบอดินเพื่อการคา     75 

โครงการการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอดินเพื่อการคา    78 

โครงการเครื่องผลิตปุยมูลสัตวอัดเม็ด      81 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ     85 

โครงการพัฒนาศักยภาพฝายแผนงานและความรวมมือ    88 

โครงการศึกษาการปลูกพืชสวนในดินเค็ม      89 
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โครงการเพาะขยายพันธุปลานิลดําเพื่อการคา     100 

โครงการเพาะขยายพันธุปลานิลแดงเพื่อการคา     102 

โครงการเพาะขยายพันธุปลาสวยงามเพื่อการเรียนการสอน    104 

โครงการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในบอดินเพื่อการคา     106 

โครงการเลี้ยงปลานิลดําในบอดินเพื่อการคา      108 

โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังเพื่อการคา     110 

โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในบอดินเพื่อการคา     112 

โครงการเลี้ยงปลาสลิดในบอดินเพื่อการคา      114 

โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ     116 
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- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
 

ภาคผนวก 

รายละเอียดแผนงาน/งานโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการศึกษาทดดลองปลูกพืชตระกูลหญาในดินเค็ม    119 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน       121 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน      124 

โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล      127 

โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา   129 

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร อศ.กช.     131 
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โครงการซอมบํารุงคอมพิวเตอรpcและคอมพิวเตอรโน็ตบุกของวิทยาลัย  147 
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โครงการ อกท.นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 171 

โครงการจัดกิจกรรม อกท.หนวยปตตานี      173 

โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักดวยกีฬา     175 

โครงการกิจกรรมวันเคารพคร ู       177 

โครงการวันสําคัญ        179 

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 1      181 

โครงการอบรมคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง    183 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา      185 

โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิชาชีพเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 187 

- สารบัญ - 
 

เรื่อง                   หนา 
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นายปรีชา เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

นายวรยุทธ ชีวรัตน   รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นายประวิทย อองสุวรรณ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประพนธ สกูลหรัง   รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายเสถียร เพ็ชรรัตน  รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 
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