
สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวิชาการ    

1 จัดหาครภุณัฑ์เพื่อการศึกษา (เครือ่งรับโทรทัศน์ แอลอีดี 
ระยะที่ 2) และครุภณัฑ์จอมอนิเตอร์ 

621,500 รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ) 

รองฯทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

2 จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับผูเ้รียนในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. 

1,260,000 
2,200,000 

รายได้ฯ 
 อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

รองฯทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

3 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน  
ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

10,000 
45,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

รองฯทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

4 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดบัภาคและระดับชาต ิ
 

20,000 
59,050 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

รองฯทิพย์สคนธ์  คลังเกษม 

5 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน 
 

339,375 อุดหนุนกิจกรรมฯ รองฯทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลการเรยีนรู้ตาม 
สภาพจริง 

15,000 รายได้ฯ นางอลิสสา  กูรมะสุวรรณ 

7 การเตรียมความพร้อมและทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
ปวช.3 

2,900 รายได้ฯ นางอลิสสา  กูรมะสุวรรณ 

8 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 10,000 
10,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นางอลิสสา  กูรมะสุวรรณ 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอน 
 

20,000 รายได้ฯ น.ส.รตันาพร  แก้วขาว 

10 ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน  10,000 รายได้ฯ น.ส.รตันาพร  แก้วขาว 

11 เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกแบบทึบระหว่างห้องควบคุม
สัญญาณและห้องประชุมเหลืองจันท์ ให้เป็นบานเลื่อน 

5,000 รายได้ฯ น.ส.รตันาพร  แก้วขาว 

12 ปลุกจิตส านึกรักชาตดิ้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย 10,000 รายได้ฯ นางพิศศิลป์  เลิศรัตนากลุ 

13 การสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน 10,000 รายได้ฯ นางพิศศิลป์  เลิศรัตนากลุ 

14 จัดซื้อครภุัณฑ์แผนกวิชาสามัญ สมัพันธ์ 9,000   รายไดฯ้ นายทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ 

15 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาสามญั สัมพันธ์ 615,730 รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ 

นายทวีวัฒน์  อินทรประเสริฐ 

16 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ไม่ใช้เงิน - น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

17 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่ ไม่ใช้เงิน - น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

  



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

18 จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร ์ 5,000 
20,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายเมธา  โยธาฤทธ์ิ 

19 แข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุร ี

20,000 รายได้ฯ นายสมชาย  ขันติเจรญิ 

20 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง 

29,000 รายได้ฯ นางกรุณาพร  รตันภผูา 

21 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณเ์ครื่องเสยีงท่ีให้บริการ
ภายใน 

2,500 รายได้ฯ นางนงรักษ์  ปัญสุภารักษ์ 

22 ติดตั้งม่านบังแสงห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์

12,500 รายได้ฯ นางนงรักษ์  ปัญสุภารักษ์ 

23 พัฒนาปรับปรุงเครื่องเสียงสถานศกึษา 14,000 รายได้ฯ นางนงรักษ์  ปัญสุภารักษ์ 

24 ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เมคคาทรอนิกส ์ 20,000 รายได้ฯ นายชัยนุชิต  พรมนา 

25 ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 29,000 รายได้ฯ นางสาววิรัล  คเณสุข 

26 ทาสีพื้นและตีเส้นความปลอดภยัภายในแผนกเทคนิค
พื้นฐาน 

29,000 รายได้ฯ นายสานนท์  พฤษกล ามาศ 

27 สอนท าบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3,000 รายได้ฯ น.ส.กิ่งทอง  สัตยาอภิธาน 

28 บริการวางระบบบัญชีทางการเกษตร 3,000 รายได้ฯ น.ส.กิ่งทอง  สัตยาอภิธาน 

29 จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องเพิ่มศักยภาพนักบัญชสีู่วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

7,500 รายได้ฯ น.ส.กิ่งทอง  สัตยาอภิธาน 

30 พัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการตลาด 29000 รายได้ฯ น.ส.นภาฤทัย  พิทักษ์ระ
โนด 

31 จัดระเบียบเอกสารและวสัดุถาวรภายในแผนกวิชา
คอมพิวเตอร ์

26600 รายได้ฯ นางพีรญา  ดุนขุนทด 

32 พัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการจัดการ 29000 รายได้ฯ  นางธัญทิพย์  ศิริตาเกษมศลิป ์

33 ซ่อมครุภณัฑเ์ครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เพื่อการเรยีนการสอน 29000 รายได้ฯ นายอิศระเชษฐ์  หนุ่มน้อย 

34 พัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์ 15000 รายได้ฯ นายตฤณ  บ ารุงสวน 

35 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 8 10000 รายได้ฯ นายเสถียร  ไตเ่มฆ 

36 ประกวดโครงงานนักเรยีน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุร ี

5,000 
25,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วาสนา ดิสสร 

37 การจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  งปม.ระยะสั้น น.ส.วาสนา  ดสิสร 

38 ปฐมนิเทศนักเรยีน นักศึกษาฝึกงาน  4,900 งปม.ทวิภาค ี นายสมพล  ผลมูล 



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

39 นิเทศและติดตามการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 10,000 งปม.ทวิภาค ี นายสมพล  ผลมูล 

40 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 4,900 งปม.ทวิภาค ี นายสมพล  ผลมูล 

41 บริการเรียนรูด้้วยตนเอง ระยะที่ 20 258,906 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายมรตุ  นามบุญ 

42 ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสถานศึกษา 480,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นางวิรัล  คเณสุข 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร    

43 ปรับปรุงเครื่องเสียงภายในสถานศกึษาประจ าปีการศึกษา 
2564 

50,000 รายได้ฯ นางนราธิป  วิชัยดิษฐ 

44 จัดท าป้ายโฆษณาและสื่อประชาสมัพันธ์สถานศึกษา 170,000 รายได้ฯ (รับฝาก 
ค่าวารสาร) 

นางนราธิป  วิชัยดิษฐ 

45 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับความรูภ้าษาองักฤษ 
 

36,600 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 

46 ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริฯ 96,400 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 

47 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร 25,000 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 

48 เชิดชูพระคุณครผูู้เกษียณ  28,000 รายได้ฯ นางจิรวรรณ  มะลาไสย 

49 ปรับปรุงและพัฒนา งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งาน
วางแผนฯ 

20,000 รายได้ฯ นายโอภาส  วงษ์เกษมศิร ิ

50 พัฒนาระบบบัญชี และ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่าย
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายน าร่อง
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

4,000 รายได้ฯ น.ส.มะลสิา  พรหมา 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 295,000 
250,000 

 รายได้ฯ 
 อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย ์

52 จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง อาคารอ านวยการ 55,000  รายได้ฯ นายชัยฉลอง เดชบุรัมย ์

53 ซ่อมแซมครภุณัฑ์การศึกษา 150,000 
290,000 

 รายได้ฯ 
 อุดหนุนจัดการเรียนฯ 

นายชัยฉลอง เดชบุรัมย ์

54 จัดหาวัสดุส านักงาน 450,000 รายได้ฯ นายศรณัย์  นิลธิเสน 

55 จัดหาวัสดุยานพาหนะและวัสดเุชื้อเพลิง 250,000 
350,000 

 รายได้ฯ  
 อุดหนุนจัดการเรียนฯ  

นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนากุล 

56 ซ่อมแซมยานพาหนะ 350,000 รายได้ฯ นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนากุล 

57 การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ใช้เงิน -  นายโอภาส  วงษ์เกษมศิร ิ
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 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    

58 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เนต็ วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุ ี 750,000 
30,000 

รายได้ฯ (ค่าเนต็) 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายฉัตรพฤกษ์  สีทิม 

59 แจ้งผลการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมด้วยบริการ
ระบบ SMS 

1,218,177 รายได้ฯ (รับฝาก 
SMS) 

น.ส.เมลดา  คเณสุข 

60 อบรมการท าวิจยัให้กับครผูู้สอนวชิาโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

10,000 รายได้ฯ นายศักดิ์สิทธ์ิ  แกล้วกล้า 

61 ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดจันทบุร ี

16,000 งปม.อุดหนุนสดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

นายศักดิ์สิทธ์ิ  แกล้วกล้า 

62 สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ ABU ทีมหมูชะมวง 30,000 งปม.สิ่งประดิษฐ์ฯ   นายชัยนุชิต  พรมนา 

63 สิ่งประดิษฐป์ระเภทหุ่นยนต์ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล  35,000 งปม.สิ่งประดิษฐ์ฯ นายชัยนุชิต  พรมนา 

64 สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ทีมหมูดุด 60,000 งปม.สิ่งประดิษฐ์ฯ นายมรตุ  นามบุญ 

65 สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
ทีมหมูชะมวง 

30,000 งปม.สิ่งประดิษฐ์ฯ นายบรรจง  มะลาไสย 

66 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10,000 รายได้ฯ น.ส.ศกลภัทธ  สัมฤทธิ ์
 

67 ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

20,000 รายได้ฯ น.ส.อัธยา อรรถอินทรยี ์

68 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย"์ 
(การเตรยีมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และ
การเขียนแผนธุรกิจ) 

 งปม.ศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

น.ส.กุสมุา  เกศศรีพงษ์ศา 

69 ประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค
และระดับชาต ิ

 งปม.ศูนย์บ่มเพาะ 
 

น.ส.กุสมุา  เกศศรีพงษ์ศา 

70 ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ  งปม.ศูนย์บ่มเพาะ 
 

น.ส.กุสมุา  เกศศรีพงษ์ศา 

71 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา
ธุรกิจเดมิ 

 งปม.ศูนย์บ่มเพาะ 
 

น.ส.กุสมุา  เกศศรีพงษ์ศา 

72 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ  งปม.ความร่วมมือ นางจันทรา  โหประพัฒน์ 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา    

73 ปฐมนิเทศ อบรมคณุธรรมจริยธรรม และพัฒนาจติ นักเรียน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

30,000 
57,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

74 อบรมคุณธรรมจริยธรรมภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียน ปวช.2 และปวช.3  

57,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

 



   ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

75 แข่งขันกีฬาสภีายใน  30,000 
32,975 

เงินรายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

76 ร่วมแข่งขันกีฬาระดบัภาค  20,000 
23,750 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

77 ร่วมแข่งขันกีฬาระดบัชาติ  20,000 
19,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

78 ประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระดับ
จังหวัด และระดับภาค  

12,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

79 ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันส าคญัต่างๆ  142,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

80 พิธีปิดหน่วย และมอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี  

15,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

81 เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา  

3,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

82 อบรมภาวะผู้น าองค์การนักเรียนนกัศึกษา  39,550 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

83 จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม   นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

84 จนัท์ใจบุญ  3,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

85 TO BE NUMBER ONE 9,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

86 รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ   นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

87 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

88 คัดแยกขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม   นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

89 อบรมมัคคเุทศก ์ 3,000 
 

 เงินรายได้ฯ 
 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

90 บริจาคโลหิต  1,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

91 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าต่อต้านยาเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE   

9,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

92 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE   

9,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

93 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครแูกนน าสถานศึกษา
คุณธรรม 

13,000 รายได้ฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

94 อบรมนักเรยีน นักศึกษาแกนน าสถานศึกษาคุณธรรม 19,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

  



   ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

95 ประกวดต้นแบบนักเรยีน นักศึกษา 3,000 
8,000 
9,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

รายได้ฯ  
 (ค่าซ่อมกิจกรรม) 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

96 ธนาคารความด ี   นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

97 รับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น 10,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

98 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

99 วันเอดส์โลก 9,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

100 อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนน าการลดสูบบุหรี ่ 9,500 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

101 วันงดสูบบุหรีโ่ลก 31 พ.ค. 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

102 จัดกิจกรรมทางวิชาการและชมรมวิชาชีพของแผนกวิชา  5,000 
50,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

103 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  103,600 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายอดิชัย  คุ้มแถว 

104 คนดีศรีอาชีวะ 5,000 
20,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากลุ 

105 เสียงดนตรสีร้างบรรยากาศท่องเทีย่วริมน้ าจันทบรู  
 

5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากลุ 

106 จัดสอนดนตรไีทย  14,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากลุ 

107 ปัจฉิมนิเทศ  5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

108 ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

109 แนะแนวการศึกษา  15,000 
19,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

110 เยี่ยมชมสถานศึกษา (Open House)  10,000 
19,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

111 จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 120,000 เงินรายได้ฯ (รับฝาก
ค่าคู่มือนักเรยีนฯ) 

น.ส.วิลาวรรณ  อ าพัฒน์ 

112 บริหารความเสี่ยงด้านตา่ง ๆ 2,000 
3,000 

รายได้ฯ 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นายมงคล  บุญอนันต ์

113 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อาชีวศึกษา
จังหวัดจันทบุร ี

 งปม.โครงการอาชีวะ
ต้านยาเสพติด 

นายมงคล  บุญอนันต ์

  



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

114 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center  งปม.Fix it center นายสมภพ ศรีแก้ว 

115 อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์  งปม.อาชีวะอาสา นายสมภพ ศรีแก้ว 

116 อาชีวะบริการ 5,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายสมภพ ศรีแก้ว 

117 โครงการตามพระราชด าริ ปรับปรงุซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น โครงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

  นายสมภพ ศรีแก้ว 

118 พัฒนาระบบบริหารจดัการงานครทูี่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุร ี

36,625 อุดหนุนกิจกรรมฯ นางจันทนา ลัยวรรณา 

119 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  งปม.แก้ปัญหาการ
ออกกลางคันฯ 

นางจันทนา ลัยวรรณา 

120 เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา 
ช้ันปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

 งปม.แก้ปัญหาการ
ออกกลางคันฯ 

นางจันทนา ลัยวรรณา 

121 ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000 
19,000 

รายได้สถานศึกษา 
อุดหนุนกิจกรรมฯ 

นางจันทนา ลัยวรรณา 

122 ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสูม่าตรฐานเดยีวกัน
ประจ าปีการศึกษา 2564 

15,000 อุดหนุนกิจกรรมฯ นายโอภาส วงษ์เกษมศิร ิ

123 ตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา  ค่าตรวจสุขภาพ
นร.นศ. 

นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข 

124 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา (ค่าใช้จ่ายจากผู้เรียน)  ค่าประกันอุบัตเิหตุ
นร.นศ. 

นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข 

125 จัดกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรม 
การศึกษาภาษาอังกฤษ (English Camp) 

60,000 รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ) 

นายรัฒพล  ปลืม้ผล 

126 กิจกรรมภาษาอังกฤษในวันคริสตม์าส  รายได้ฯ (รับฝาก
ภาษาต่างประเทศ) 

นายรัฒพล  ปลืม้ผล 

127 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
(สนับสนุนโดยอีซูซุ) วิทยาลยัเทคนิคจันทบุร ี

200,000 รายได้ฯค่าสัมปทาน
น้ า 

นายตฤณ  บ ารุงสวน 

128 พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเขต 2 400,000 รายได้ฯ นายธารา  ศักดาเดช 

 


