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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ 1,034,335

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 480,000

  - ค่าครุภัณฑ์ งานพสัดุ 480,000

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 554,335

2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุม

ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

งานแนะแนวฯ 5,000 5,000

2.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อวทิยาลัยการอาชีพสอย

ดาว ประจ าปีการศึกษา 2557

งานแนะแนวฯ 10,000 10,000

2.3 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 งานแนะแนวฯ 1,000 1,000

2.4 โครงการระดมทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 งานแนะแนวฯ -

2.5 โครงการจดัท าคู่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 งานแนะแนวฯ *45000

2.6 โครงการจดัท าสัญญากองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่การศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558

งานแนะแนวฯ 3,160 3,160

2.7 โครงการเยี่ยมบ้าน งานครูที่ปรึกษา

2.8 โครงการจดัซ้ือแพค็เกต SMS "การส่งข้อความผ่าน 

Internet ถึงผู้ปกครองด้วยโปรแกรมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน"(Istudent)

งานครูที่ปรึกษา *10000

2.9 โครงการการจดัระบบงานครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา -

2.10 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

 ประจ าปีงบประมาณ 2558

งานครูที่ปรึกษา -

2.11 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอาชีวศึกษาจงัหวดั งานกจิกรรมฯ *3000

2.12 โครงการอยู่ค่ายพกัแรมและพธิปีระจ ากองลูกเสือ

วสิามัญ

งานกจิกรรมฯ 10,000 10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

ปฏทินิการปฏบิตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงนิ

ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2558

วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี

หน่วย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

2.13 โครงการรดน้ า ขอพรผู้สูอายุ เนื่องในกจิกรรมปีใหม่ไทย งานกจิกรรมฯ 5,000 5,000

2.14 โครงการบริจาคโลหิต งานกจิกรรมฯ 1,000 1,000

2.15 โครงการจดัสรร จดัหาวสัดุอปุกรณ์เคร่ืองดนตรีชมรม 

TO BE NUMBER ONE

งานกจิกรรมฯ 10,000 10,000

2.16 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ งานกจิกรรมฯ 8,000 8,000

2.17 โครงการซ่อมกจิกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง งานกจิกรรมฯ -

2.18 โครงการเลือกต้ังประธานชมรมวชิาชีพ ปีการศึกษา 

2558

งานกจิกรรมฯ 3,000 3,000

2.19 โครงการดูงานของนักศึกษาองค์การวชิาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงประจ าปี 2557

งานกจิกรรมฯ *47000

2.20 โครงการกจิกรรมชมรมนักเรียน นักศึกษา งานกจิกรรมฯ *30000

2.21 โครงการประเมินหน่วยองค์การวชิาชีพและปรับปรุง

ห้ององค์การฯ

งานกจิกรรมฯ 25,000 25,000

2.22 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ลูกเสือ งานกจิกรรมฯ 10,000 10,000

2.23 โครงการฟตุซอลต้านยาเสพติด งานกจิกรรมฯ *10000

2.24 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ

วชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559

งานกจิกรรมฯ *6000

2.25 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา งานกจิกรรมฯ -

2.26 โครงการประชุมวชิาการระดับหน่วยและระดับภาค งานกจิกรรมฯ 30,000 30,000

2.27 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พฒันาคุณภาพ

ชีวติและท าบุญสถานศึกษาเนื่องในวนัปีใหม่ไทย

งานกจิกรรมฯ 23,530 23,530

2.28 โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

และวฒันธรรมไทย (แห่เทียนจ าน าพรรษา)

งานกจิกรรมฯ 3,000 3,000

2.29 โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

และวฒัฯธรรมไทย (วนัปิยะมหาราช)

งานกจิกรรมฯ 1,000 1,000

2.30 โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

และวฒัฯธรรมไทย (วนัแม่แห่งชาติ)

งานกจิกรรมฯ 2,000 2,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

2.31 โครงการวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

และวฒันธรรมไทย (วนัพอ่)

งานกจิกรรมฯ 2,000 2,000

2.32 โครงการแข่งขันกฬีาฟตุซอล 7 คน สานสัมพนัธ์

เยาวชน อ.สอยดาว คร้ังที่1

งานกจิกรรมฯ 12,000 12,000

2.33 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์องค์การวชิาชีพ งานกจิกรรมฯ 5,000 5,000

2.34 โครงการวนัไหวค้รูและวนัสถาปนา จดัต้ังสถานศึกษา งานกจิกรรมฯ 20,000 20,000

2.35 โครงการนวสัมพนัธ์ งานกจิกรรมฯ *35000

2.36 โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรมฯ *6000

2.37 โครงการกฬีาอาชีวศึกษาสานสัมพนัธ์ งานกจิกรรมฯ 12,000 12,000

2.38 โครงการแข่งขันกฬีาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 งานกจิกรรมฯ 38,000 38,000

2.39 โครงการงานชุมนุมลูกเสือวสิามัญระดับภาคระดับชาติ

 และกรุงเทพมหานคร

งานกจิกรรมฯ 25,000 25,000

2.40 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 

2558

งานสวสัดิการฯ *40000

2.41 โครงการจดัซ้ือยา งานสวสัดิการฯ 8,000 8,000

2.42 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน งานโครงการพเิศษฯ *12000

2.43 โครงการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา งานโครงการพเิศษฯ *6000

2.44 โครงการบริการชมุชนในอ าเภอสอยดาว งานโครงการพเิศษฯ *40000

2.45 โครงการรักการอา่น งานวทิยบริการฯ 2,000 2,000

2.46 โครงการแข่งทักษะการสืนค้น งานวทิยบริการฯ *2000

2.47 โครงการรองรับการสอบมาตรฐานวชิาชีพ งานวดัผลฯ 2,190 2,190

2.48 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการทดสอบทาง

การศึกษา (pre v net)

งานวดัผลฯ *30000

2.49 โครงการรองรับการสอบ V-Net งานวดัผลฯ 15,000 15,000

2.50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/

การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะฯ

งานพฒันาหลักสูตรฯ *90000

2.51 โครงการประชุมคณะกรรมการเรียนฟรี 15ปีอย่างมี

คุณภาพ คร้ังที่ 1/2558

งานพฒันาหลักสูตรฯ 1,000 1,000

2.52 โครงการประชุมคณะกรรมการเรียนฟรี 15ปีอย่างมี

คุณภาพ คร้ังที่ 2/2558

งานพฒันาหลักสูตรฯ 1,000 1,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

2.53 โครงการนิเทศภายในด้านการจดัการเรียนการสอน งานพฒันาหลักสูตรฯ -

2.54 โครงการจดัเรียนรายวชิาสะสมหน่วยกติ เตรียม

อาชีวศึกษาและหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน

งานพฒันาหลักสูตรฯ *554400

2.55 โครงการอบรมการพฒันาคุณภาพหลักสูตรฐาน

สมรรถนะและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง

งานพฒันาหลักสูตรฯ -

2.56 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2558

แผนกวชิาบัญชี *4200

2.57 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2558

แผนกคอมพวิเตอร์ *2700

2.58 โครงการเปิดถนนเทคโนโลยี แผนกคอมพวิเตอร์ *4000

2.59 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ แผนกไฟฟา้

แผนกวชิาช่างไฟฟา้

ก าลัง

10,000 10,000

2.60 โครงการการแข่งขันทักษะวชิาชีพการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ ระดับหน่วยและระดับอศจ.

แผนกวชิาช่างไฟฟา้

ก าลัง

10,000 10,000

2.61 โครงการ 5 ส แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน แผนกเทคนิคพื้นฐาน 3,000 3,000

2.62 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็กทึบบานเปิด-ปิด เกบ็เคร่ืองมือ-

อปุกรณ์

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 4,900 4,900

2.63 โครงการจดัท าห้องเกบ็วสัดุฝึกข้างแผนกวชิาเทคนิค

พื้นฐาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 25,000 25,000

2.64 โครงการส ารวจคุณภาพนการฝึกงานและส ารวจความ

พงึพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557

งานทวภิาคีฯ 5,000 5,000

2.65 โครงการปรับปรุงระบบประปาในวทิยาลัยฯ งานอาคารสถานที่ *120000

2.66 โครงการจดัซ้ือและซ่อมแซมโต๊ะ เกา้อีโ้รงอาหาร

วทิยาลัยฯ

งานอาคารสถานที่ 20,000 20,000

2.67 โครงการปรับภูมิทัศน์สีเกาะกลางถนนแถวทางเท้า งานอาคารสถานที่ *12000

2.68 โครงการปรับภูมิทัศน์ของวทิยาลัยการอาชีพสอยดาว

ให้มีความงาม

งานอาคารสถานที่ *30000

2.69 โครงการจดัซ้ือละซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองมืองาน

อาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ *30000

2.70 โครงการจดัซ้ือตู้เอกสาร งานอาคารสถานที่ 4,900 4,900

2.71 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์เพื่อใช้ส าหรับการต้อนรับ งานอาคารสถานที่ 20,000 20,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

2.72 โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุฝึก ฝ่ายวชิาการ *1216900

2.73 โครงการจดัซ้ือที่นั่งพกัผ่อน ส าหรับนักเรียน นักศึกษา งานอาคารสถานที่ *10000

2.74 โครงการซ่อมแซมโรงจอดรถและจดัซ้ือ จดัจา้ง

ห้องนอนครูเวร

งานอาคารสถานที่ *160000

2.75 โครงการพฒันาคูคลอง งานอาคารสถานที่ *30000

2.76 โครงการจดัซือตู้น้ าด่ืมและแกว้น้ า งานอาคารสถานที่ 20,000 20,000

2.77 โครงการประชาสัมพนัธส์ถานศึกษา งานประชามสัมพนัธ์ 30,000 30,000

2.78 โครงการกจิกรรมงานวนัครู งานบุคลากร 3,600 3,600

2.79 โครงการสรรหาบุคลกรดีเด่น งานบุคลากร 5,000 5,000

2.80 โครงการอบรมพฒัาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงาน

งานบุคลากร *33248

2.81 โครงการออกก าลังกาย "คนไทยไร้พงุ" งานบุคลากร -

2.82 โครงการจดัผลงานวจิยัในชั้นเรียนส าหรับครูผู้สอน งานบุคลากร -

2.83 โครงการพธิมีอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ประจ าปี 2558

งานทะเบียน 5,000 5,000

2.84 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตา)

โดยกรณีพเิศษ

งานทะเบียน *5000

2.85 โครงการจดัท าบัตรนักเรียน นักศึกษา *18000

2.86 โครงการจดัท าระเบียบการรับสมัครนักเรียน 

นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ,ปวส.

งานทะเบียน *3000

2.87 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์แบบหัวเข็ม งานพสัดุ 15,000 15,000

2.88 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2558 งานพสัดุ *48000

2.89 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพสัดุ *100000

2.90 โครงการอบรมงานบริหารงานพสัดุวทิยาลัยการอาชีพ

สอยดาว

งานพสัดุ *200000

2.91 โครงการบ ารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน งานพสัดุ *50000

2.92 โครงการประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2558

งานบริหารทั่วไป 4,660 4,660
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

2.93 โครงการพฒันาคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558

งานบริหารทั่วไป *20000

2.94 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 งานวางแผนและ

งบประมาณ

-

2.95 โครงการอบรมความรู้เกีย่วกบัอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

แต่ละสาขา

งานความร่วมมือ *100000

2.96 โครงการประสานลงนามความร่วมมือ (MOU) กบั

หน่วยงานและสถานประกอบการ

งานความร่วมมือ 5,000 5,000

2.97 โครงการงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา V-cop.net งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

2,395 2,395

2.98 โครงการอบรมเขียนวจิยัในชั้นเรียน ของครูผู้สอน งานวิจยัพฒันา

นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์

*9800

2.99 โครงการจดัประกวดผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์

โครงการของครูผู้สอนและของนักเรียน นักศึกษา

งานวิจยัพฒันา

นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์

*5000

2.100
โครงการส่งเสริมการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

งานทวภิาคีฯ *55000

2.101
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์

งานทวภิาคีฯ
6,000 6,000

2.102
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์

งานทวภิาคีฯ
4,000 4,000

2.103
โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

งานทวภิาคีฯ
6,000 6,000

2.104 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคีฯ 6,000
6,000

2.105 โครงการมอบโล่เชิดชูเกยีรติให้กบัสถานประกอบการ งานทวภิาคีฯ 10,000
10,000

2.106 โครงการจดัท าแผนการฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ งานทวภิาคีฯ 10,000
10,000

2.107 โครงการอบรมคุณวฒิุวชิาชีพให้กบัสถานประกอบการ งานทวภิาคีฯ 10,000
10,000

2.108 โครงการศึกษาดูงานประกนั งานประกนัคุณภาพฯ 15,000

15,000

2.109 โครงการตรวจติดตามนิเทศงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปี 2557

งานประกนัคุณภาพฯ -

2.110 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย

ต้นสังกดั ประจ าปี 2557

งานประกนัคุณภาพฯ *5000

2.111 โครงการจดัอบรมงานประกนัคุณภาพภายในและ

ภายนอก
งานประกนัคุณภาพฯ -

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center) งานโครงการพเิศษฯ *810000

3.2 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน งานโครงการพเิศษฯ -

Jin



40

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

3.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้

มาตรฐานอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนงาและ

ความร่วมมือ

*200000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็

เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

3.4 โครงการเสริมสร้างนวตักรรมพฒันาเทคโนโลยี

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

งานวจิยัพฒันา

นวตักรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์

*150000

3.5 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ

วงจร

งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าฯ

*80000

3.6 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน ปีงบประมาณ 2558 งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าฯ

*83000

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา

งานกจิกรรมฯ *40000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4.1 โครงการ ....................................................

4.2 โครงการ ....................................................

4.3 โครงการ ....................................................

4.4 โครงการ ....................................................

4.5 โครงการ ....................................................

โครงการ ....................................................

หมายเหต ุ* รอไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
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