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ปฏิทนิ การปฏิบตั ริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ ยเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

1,034,335

1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน
- ค่าครุภัณฑ์

480,000

งานพัสดุ

480,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

554,335

งานแนะแนวฯ

5,000

5,000

2.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพสอย งานแนะแนวฯ
ดาว ประจาปีการศึกษา 2557

10,000

10,000

1,000

1,000

3,160

3,160

10,000

10,000

2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

2.3 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานแนะแนวฯ

2.4 โครงการระดมทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 งานแนะแนวฯ

-

2.5 โครงการจัดทาคู่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 งานแนะแนวฯ

*45000

2.6 โครงการจัดทาสัญญากองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่การศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
2.7 โครงการเยี่ยมบ้าน

งานแนะแนวฯ

2.8 โครงการจัดซื้อแพ็คเกต SMS "การส่งข้อความผ่าน
Internet ถึงผู้ปกครองด้วยโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน"(Istudent)

งานครูที่ปรึกษา

*10000

2.9 โครงการการจัดระบบงานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

-

2.10 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2558

-

งานครูที่ปรึกษา

2.11 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด

งานกิจกรรมฯ

2.12 โครงการอยู่ค่ายพักแรมและพิธปี ระจากองลูกเสือ
วิสามัญ

งานกิจกรรมฯ

*3000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

5,000

2.13 โครงการรดน้า ขอพรผู้สูอายุ เนื่องในกิจกรรมปีใหม่ไทย งานกิจกรรมฯ

5,000

งานกิจกรรมฯ

1,000

1,000

2.15 โครงการจัดสรร จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เครื่องดนตรีชมรม งานกิจกรรมฯ
TO BE NUMBER ONE
2.16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งานกิจกรรมฯ

10,000

10,000

8,000

8,000

3,000

3,000

25,000

25,000

10,000

10,000

2.14 โครงการบริจาคโลหิต

-

2.17 โครงการซ่อมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

งานกิจกรรมฯ

2.18 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษา
2558
2.19 โครงการดูงานของนักศึกษาองค์การวิชาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี 2557

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

*47000

2.20 โครงการกิจกรรมชมรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมฯ

*30000

2.21 โครงการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพและปรับปรุง
ห้ององค์การฯ
2.22 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ลูกเสือ

งานกิจกรรมฯ

2.23 โครงการฟุตซอลต้านยาเสพติด

งานกิจกรรมฯ

งานกิจกรรมฯ
*10000

2.24 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การ
งานกิจกรรมฯ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559

*6000

2.25 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

งานกิจกรรมฯ

-

2.26 โครงการประชุมวิชาการระดับหน่วยและระดับภาค

งานกิจกรรมฯ

30,000

30,000

2.27 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และทาบุญสถานศึกษาเนื่องในวันปีใหม่ไทย
2.28 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒนธรรมไทย (แห่เทียนจานาพรรษา)

งานกิจกรรมฯ

23,530

23,530

งานกิจกรรมฯ

3,000

3,000

2.29 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒฯธรรมไทย (วันปิยะมหาราช)

งานกิจกรรมฯ

1,000

1,000

2.30 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒฯธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ)

งานกิจกรรมฯ

2,000

2,000

Jin
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

2.31 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒนธรรมไทย (วันพ่อ)
2.32 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน สานสัมพันธ์
เยาวชน อ.สอยดาว ครั้งที่1
2.33 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์องค์การวิชาชีพ

งานกิจกรรมฯ

2,000

2,000

งานกิจกรรมฯ

12,000

12,000

งานกิจกรรมฯ

5,000

5,000

2.34 โครงการวันไหว้ครูและวันสถาปนา จัดตั้งสถานศึกษา

งานกิจกรรมฯ

20,000

20,000

2.35 โครงการนวสัมพันธ์

งานกิจกรรมฯ

*35000

2.36 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

งานกิจกรรมฯ

*6000

2.37 โครงการกีฬาอาชีวศึกษาสานสัมพันธ์

งานกิจกรรมฯ

12,000

12,000

2.38 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558

งานกิจกรรมฯ

38,000

38,000

25,000

25,000

8,000

8,000

2,000

2,000

2,190

2,190

15,000

15,000

2.39 โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาคระดับชาติ งานกิจกรรมฯ
และกรุงเทพมหานคร
2.40 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา งานสวัสดิการฯ
2558
2.41 โครงการจัดซื้อยา
งานสวัสดิการฯ

*40000

2.42 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

งานโครงการพิเศษฯ *12000

2.43 โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

งานโครงการพิเศษฯ *6000

2.44 โครงการบริการชมุชนในอาเภอสอยดาว

งานโครงการพิเศษฯ *40000

2.45 โครงการรักการอ่าน

งานวิทยบริการฯ

2.46 โครงการแข่งทักษะการสืนค้น

งานวิทยบริการฯ

2.47 โครงการรองรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

งานวัดผลฯ

2.48 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทาง
การศึกษา (pre v net)
2.49 โครงการรองรับการสอบ V-Net

งานวัดผลฯ

2.50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/
การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะฯ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ *90000

2.51 โครงการประชุมคณะกรรมการเรียนฟรี 15ปีอย่างมี
คุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
2.52 โครงการประชุมคณะกรรมการเรียนฟรี 15ปีอย่างมี
คุณภาพ ครั้งที่ 2/2558

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1,000

1,000

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1,000

1,000

*2000

*30000

งานวัดผลฯ
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

2.53 โครงการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรฯ -

2.54 โครงการจัดเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต เตรียม
อาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.55 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ *554400

2.56 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2558
2.57 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2558
2.58 โครงการเปิดถนนเทคโนโลยี

แผนกวิชาบัญชี

*4200

แผนกคอมพิวเตอร์

*2700

แผนกคอมพิวเตอร์

*4000

2.59 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แผนกไฟฟ้า
2.60 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ระดับหน่วยและระดับอศจ.

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาลัง

10,000

10,000

10,000

10,000

2.61 โครงการ 5 ส แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

3,000

3,000

2.62 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กทึบบานเปิด-ปิด เก็บเครื่องมืออุปกรณ์
2.63 โครงการจัดทาห้องเก็บวัสดุฝึกข้างแผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

4,900

4,900

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

25,000

25,000

5,000

5,000

20,000

20,000

-

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

2.64 โครงการสารวจคุณภาพนการฝึกงานและสารวจความ งานทวิภาคีฯ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2557

2.65 โครงการปรับปรุงระบบประปาในวิทยาลัยฯ

งานอาคารสถานที่

2.66 โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอีโ้ รงอาหาร
วิทยาลัยฯ
2.67 โครงการปรับภูมิทัศน์สีเกาะกลางถนนแถวทางเท้า

งานอาคารสถานที่

*120000

งานอาคารสถานที่

*12000

2.68 โครงการปรับภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว งานอาคารสถานที่
ให้มีความงาม
2.69 โครงการจัดซื้อละซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมืองาน
งานอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
2.70 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร
งานอาคารสถานที่

*30000

2.71 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้สาหรับการต้อนรับ งานอาคารสถานที่

*30000
4,900

4,900

20,000

20,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

2.72 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึก

ฝ่ายวิชาการ

*1216900

2.73 โครงการจัดซื้อที่นั่งพักผ่อน สาหรับนักเรียน นักศึกษา งานอาคารสถานที่

*10000

2.74 โครงการซ่อมแซมโรงจอดรถและจัดซื้อ จัดจ้าง
ห้องนอนครูเวร
2.75 โครงการพัฒนาคูคลอง

งานอาคารสถานที่

*160000

งานอาคารสถานที่

*30000

2.76 โครงการจัดซือตู้นาดื
้ ่มและแก้วน้า

งานอาคารสถานที่

20,000

20,000

2.77 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

งานประชามสัมพันธ์

30,000

30,000
3,600

2.78 โครงการกิจกรรมงานวันครู

งานบุคลากร

3,600

2.79 โครงการสรรหาบุคลกรดีเด่น

งานบุคลากร

5,000

5,000

5,000

5,000

15,000

15,000

2.80 โครงการอบรมพัฒาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน งานบุคลากร
การปฏิบัติงาน
2.81 โครงการออกกาลังกาย "คนไทยไร้พงุ "
งานบุคลากร
2.82 โครงการจัดผลงานวิจยั ในชั้นเรียนสาหรับครูผู้สอน

*33248
-

งานบุคลากร

2.83 โครงการพิธมี อบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปี 2558
2.84 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตา) งานทะเบียน
โดยกรณีพเิ ศษ
2.85 โครงการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา

*5000

2.86 โครงการจัดทาระเบียบการรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ,ปวส.
2.87 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบหัวเข็ม

งานทะเบียน

*3000

2.88 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2558

งานพัสดุ

*48000

2.89 โครงการซ่อมบารุงยานพาหนะ

งานพัสดุ

*100000

2.90 โครงการอบรมงานบริหารงานพัสดุวทิ ยาลัยการอาชีพ งานพัสดุ
สอยดาว
2.91 โครงการบารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
งานพัสดุ

*200000

2.92 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2558

*18000

งานพัสดุ

งานบริหารทั่วไป

*50000
4,660

4,660
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

2.93 โครงการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

งานบริหารทั่วไป

*20000

2.94 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559

งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานความร่วมมือ

-

2.95 โครงการอบรมความรู้เกีย่ วกับอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขา
2.96 โครงการประสานลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานและสถานประกอบการ

*100000

งานความร่วมมือ

5,000

5,000

2.97 โครงการงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา V-cop.net

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

2,395

2,395

2.98 โครงการอบรมเขียนวิจยั ในชั้นเรียน ของครูผู้สอน

งานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

*9800

2.99 โครงการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงการของครูผู้สอนและของนักเรียน นักศึกษา

งานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

*5000

งานทวิภาคีฯ

*55000

2.100
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี
2.101

งานทวิภาคีฯ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์

2.102
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
2.103

2.105
2.106
2.107

6,000

4,000

4,000

6,000

6,000

งานทวิภาคีฯ
โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

2.104

6,000
งานทวิภาคีฯ

โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
โครงการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กบั สถานประกอบการ
โครงการจัดทาแผนการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการอบรมคุณวุฒิวชิ าชีพให้กบั สถานประกอบการ

งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ

2.108 โครงการศึกษาดูงานประกัน

งานประกันคุณภาพฯ

2.109 โครงการตรวจติดตามนิเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2557
2.110 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัด ประจาปี 2557
2.111 โครงการจัดอบรมงานประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก

งานประกันคุณภาพฯ -

6,000
10,000
10,000
10,000

6,000
10,000
10,000
10,000

15,000
15,000

งานประกันคุณภาพฯ *5000
งานประกันคุณภาพฯ -

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)

งานโครงการพิเศษฯ *810000

3.2 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

งานโครงการพิเศษฯ -
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

3.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนงาและ
ความร่วมมือ

*200000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็น
เงิน

3.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
3.5 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร
3.6 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2558
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา

งานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าฯ
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าฯ
งานกิจกรรมฯ

*150000

*80000
*83000
*40000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
4.3 โครงการ ....................................................
4.4 โครงการ ....................................................
4.5 โครงการ ....................................................
โครงการ ....................................................

หมายเหตุ * รอได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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