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หน่วย : บาทงาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ 6,618,779
1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 3,766,500
  - ค่าครุภณัฑ์ งานพสัดุ 1,250,000
  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง 2,516,500

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 887,779
ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.1 ประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย ภาค
เรียนที ่1/2558

งานบริหารทัว่ไป 1,000 1,000

2.2 ประชุมคณะกรรมการวทิยาลัย ภาค
เรียนที ่2/2558

งานบริหารทัว่ไป 1,000 1,000

งานบคุลากร

2.3 รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ เนือ่งใน
กจิกรรมวนัปีใหม่ไทย

งานบุคลากร 3,000 3,000

2.4 ยกย่องเชิดชูครูผู้มีคุณธรรม งานบุคลากร 2,000 2,000
2.5 อบรมพฒันาบุคลากรเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน
งานบุคลากร *149,400

2.6 แข่งขันกฬีาบุคลากร งานบุคลากร - -
งานพัสดุ

2.7 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์และ
คอมพวิเตอร์

งานพสัดุ *200000
2.8 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง งานพสัดุ *120000
2.9 ซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ งานพสัดุ *57600

งานอาคารสถานที่
2.10 ปรับปรุงระบบน้้าประปาในวทิยาลัยฯ งานอาคาร

สถานที่
45,000     45,000

2.11 จดัซ้ือ เกา้อีเ้ลคเชอร์นักเรียน 
วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว

งานอาคาร
สถานที่

50,000     50,000

2.12 โครงการปรับภมูิทัศน์สีเกาะกลาง
ถนนแถวทางเท้า

งานอาคาร
สถานที่

5,000 5,000

2.13 โครงการปรับภมูิทัศน์ของวทิยาลัยฯ 
ใหม้ีความสวยงาม

งานอาคาร
สถานที่

30,000 30,000

2.14 โครงการจดัซ้ือและซ่อมแซมครุภณัฑ์
เคร่ืองมืองานอาคารสถานที่

งานอาคาร
สถานที่

20,000 20,000

2.15 โครงการจดัซ้ือตู้เอกสาร งานอาคาร
สถานที่

4,900 4,900

ปฏทินิการปฏบิตัิราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2559

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบรุี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.16 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์เพือ่ใช้
ส้าหรับการต้อนรับ

งานอาคาร
สถานที่

15,000 15,000

2.17 โครงการจดัจา้งหอ้งนอนครูเวรชาย งานอาคาร
สถานที่

*120000
2.18 โครงการจดัซือตู้น้้าด่ืมและแกว้น้้า งานอาคาร

สถานที่
20,000 20,000

งานทะเบยีน
2.19 โครงการปรับปรุงระบบโปรแกรม

งานทะเบียนและวดัผลการศึกษา 
(ศธ.02)

งานทะเบียน 25,000     25,000          

2.20 โครงการจดัท้าระเบียบการรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ,
ปวส.

งานทะเบียน 3,000 3,000

2.21 โครงการจดัท้าบัตรนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน *30,000
2.22 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ระดับ ปวช. (โควตา)โดยกรณีพเิศษ
งานทะเบียน 5,000 5,000

2.23 พธิมีอบประกาศนียบัตรผู้ส้าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฯ

งานทะเบียน 30,000 30,000

งานประชาสัมพันธ์
2.24 โครงการจดัท้าป้ายประชาสัมพนัธ ์

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2559

งาน
ประชาสัมพนัธ์

10,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

2.25 โครงการจดัท้าแผนปฏบิัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานวางแผนและ
งบประมาณ

1,000 1,000

2.26 โครงการจดัท้าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2563)

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3,000 3,000

งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ
2.27 โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT
งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ
*14700

งานความร่วมมือ
2.28 โครงการประชุมลงนามความมือ 

(บันทึกข้อตกลงทางวชิาการ)
งานความร่วมมือ 10,000     10,000

2.30 โครงการอบรมความรู้เกีย่วกบัอาชีพ
จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

งานความร่วมมือ 5,000 5,000

2.31 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

งานความร่วมมือ *137000

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิง่ประดิษฐ์2.33 โครงการเสริมสร้างนวตักรรมพฒันา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุน่ยนต์อาชีวศึกษา

งานวจิยัพฒันาฯ *108000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.34 โครงการอบรมเขียนวจิยัในชั้นเรียน 
ของครูผู้สอน

งานวจิยัพฒันาฯ 9,800 9,800

2.35 โครงการจดัประกวดผลงาน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์โครงการของ
ครูผู้สอนและของนักเรียน นักศึกษา

งานวจิยัพฒันาฯ 5,000 5,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

2.36 โครงการตรวจติดตามนิเทศงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันา
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ้าปี 2558

งานประกนั
คุณภาพฯ

1,000 1,000

2.37 โครงการพฒันาระบบประสิทธภิาพ
การด้าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

งานประกนั
คุณภาพฯ

5,000 5,000

2.38 โครงการจดัอบรมงานประกนั
คุณภาพภายในและภายนอก

งานประกนั
คุณภาพฯ

5,000 5,000

2.39 โครงการศึกษาดูงานประกนั งานประกนั
คุณภาพฯ

5,000 5,000

2.40 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกดั

งานประกนั
คุณภาพฯ

1,000 1,000

2.41 โครงการซ้ือเคร่ืองปร้ิน งานประกนั
คุณภาพฯ

5,000 5,000

งานส่งเสริผลิตผลการค้าและ
ประกอบธรุกิจ2.42 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน 

ของนักเรียน นักศึกษาทีย่ากจน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2559

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

*28000

2.43 โครงการเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ การ
เขียนแผนธรุกจิ

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

*90000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.44 โครงการประชุมทางวชิาการ
องค์การนักวชิาชีพฯ และแข่งขัน
ทักษะวขิาขีพ และทักษะวชิาชีพ
พืน้ฐาน ระดับหน่วยวทิยาลัยฯ 
ระดับ อศจ. ระดับภาคและระดับชาติ

งานกจิกรรมฯ 20,000 20,000

2.45 โครงการวนัไหวค้รูและวนัสถาปนา 
จดัต้ังสถานศึกษา

งานกจิกรรมฯ 30,000 30,000

2.46 โครงการจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์องค์การ
วชิาชีพ

งานกจิกรรมฯ 10,000 10,000

2.47 โครงการวนัส้าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และวฒัฯธรรมไทย 
(วนัแม่แหง่ชาติ) และกจิกรรมปลูก
ต้นไม้เพือ่แม่

งานกจิกรรมฯ 2,000 2,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.48 โครงการวนัส้าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และวฒัฯธรรมไทย 
(วนัปิยะมหาราช)

งานกจิกรรมฯ 2,000 2,000

2.49 โครงการวนัส้าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และวฒันธรรมไทย 
(แหเ่ทียนจ้าน้าพรรษา)

งานกจิกรรมฯ 3,500 3,500

2.50 โครงการวนัส้าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และวฒันธรรมไทย 
(วนัพอ่)

งานกจิกรรมฯ 1,500 1,500

2.51 โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรมฯ 6,000 6,000
2.52 โครงการกฬีาอาชีวศึกษาสานสัมพนัธ์ งานกจิกรรมฯ 12,000 12,000
2.53 โครงการแข่งขันกฬีาสีภายใน ปี

การศึกษา 2558
งานกจิกรรมฯ 20,000 20,000

2.54 โครงการงานชุมนุมลูกเสือวสิามัญ
ระดับภาคระดับชาติ และ
กรุงเทพมหานคร

งานกจิกรรมฯ *25000

2.55 โครงการจดัสรร จดัหา จดัศ้ือวสัดุฝึก
 วชิาพละศึกษา

งานกจิกรรมฯ *28798

2.56 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พฒันาคุณภาพชีวติและท้าบุญ
สถานศึกษาเนือ่งในวนัปีใหม่ไทย

งานกจิกรรมฯ 23,530 23,530

2.57 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

งานกจิกรรมฯ *40000 งบ  สอศ.

2.58 โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
อาชีวศึกษาจงัหวดั

งานกจิกรรมฯ 1,000

2.59 โครงการอยู่ค่ายพกัแรมและพธิกีอง
ลูกเสือวสิามัญ

งานกจิกรรมฯ -

2.60 โครงการจดัสรร จดัหาวสัดุอปุกรณ์
เคร่ืองดรตรีชมรม TO BE NUMBER
 ONE

งานกจิกรรมฯ -

2.61 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ งานกจิกรรมฯ 3,000
2.62 โครงการซ่อมกจิกรรมเข้าแถวหน้า

เสาธง
งานกจิกรรมฯ -

2.63 โครงการเลือกต้ังประธานชมรม
วชิาชีพฯ             ปีการศึกษา 
2559

งานกจิกรรมฯ 1,000

2.64 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน 
นักศึกษาองค์การวชิาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ประจ้าปีการศึกษา 2558

งานกจิกรรมฯ *65000

2.65 โครงการตัดชุดสูทคณะกรรมการ
องค์การวชิาชีพในอนาคตแหง่
ประเทศไทย ปี 59

งานกจิกรรมฯ *15000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.66 โครงการประเมินหน่วยองค์การ
วชิาชีพฯ และปรับปรุงหอ้งองค์การ

งานกจิกรรมฯ 7,000 7,000

2.67 โครงการฟตุซอลต้านยาเสพติด งานกจิกรรมฯ 1,000 1,000
2.68 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ด้าเนินงานองค์การวชิาชีพใน
อนาคตแหง่ประเทศไทย ปีการศึกษา
 2559

งานกจิกรรมฯ 2,000 2,000

2.69 โครงการแข่งขันกฬีาฟตุซอล 7 คน 
สานสัมพนัธเ์ยาวชน อ.สอยดาว 
คร้ังที1่

งานกจิกรรมฯ -

2.70 โครงการกจิกรรม 5 ส. งานกจิกรรมฯ -
2.71 โครงการวนัสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ งานกจิกรรมฯ -

2.72 โครงการวนัมหาธรีราชเจา้ งานกจิกรรมฯ 1,000 1,000
งานครูทีป่รึกษา

2.73 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา 
2559

งานครูทีป่รึกษา *42000 รวมทกุแผนก

2.74 โครงการฝึกอบรมและพฒันาระบบ
การดูแลผู้เรียนใหก้บัครูทีป่รึกษา

งานครูทีป่รึกษา *15000 รอการจัดสรร

2.75 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานครูทีป่รึกษา *15000 รอการจัดสรร

2.76 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

งานครูทีป่รึกษา *20000 รอการจัดสรร

2.77 โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน งานครูทีป่รึกษา *30000 รอการจัดสรร
งานปกครอง

2.78 โครงการวเิคราะหก์ารบริหารความ
เส่ียง

งานปกครอง 10,000 10,000
2.79 โครงการวนัต่อต้านยาเสพติดโลก งานปกครอง 2,000 2,000
2.80 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การต้ังครรภก์อ่นวยัอนัควร
งานปกครอง 2,000 2,000

2.81 โครงการอบรมการป้องกนัการ
ทะเลาะววิาทภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษา และ
ภายนอกสถานศึกษา

1,000 1,000

2.82 โครงการอบรมอคัคีภยัและการใช้
ไฟฟา้

งานปกครอง 1,000 1,000
2.83 โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภยั

สวมหมวกนิรภยัและการเรียนรู้กฎ
จราจร

งานปกครอง 1,000 1,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.84 โครงการตรวจสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งานปกครอง 1,000 1,000
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา

งาน2.85 โครงการจดัท้าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานแนะแนวฯ *45000 จัดเก็บจาก นศ.

2.86 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาทีส้่าเร็จการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา 2558

งานแนะแนวฯ 9,215 9,215

2.87 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง
 ประจ้าปีการศึกษา 2559

งานแนะแนวฯ 10,990 10,990

2.88 โครงการระดมทุนการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา 2559

งานแนะแนวฯ -

2.89 โครงการแนะแนวประชาสัมพนัธเ์ชิง งานแนะแนวฯ 12,500 12,500
2.90 โครงการแนะแนวอาชีพสัญจร งานแนะแนวฯ 10,600 10,600
2.91 โครงการติดตามผลผู้ส้าเร็จการศึกษา

 ปีการศึกษา 2558
งานแนะแนวฯ -

2.92 โครงการ Open House สู่วชิาชีพ งานแนะแนวฯ *91370
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2.93 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานสวสัดิการฯ *1440 จัดเก็บจาก นศ.

2.94 โครงการจดัซ้ือยาสามัญประจ้า
วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว

งานสวสัดิการฯ *10000

2.95 โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล งานสวสัดิการฯ *25000
งานโครงการพิเศษและการบริการ

ชุมชน2.96 โครงการบริการชมุชนในอ้าเภอสอย
ดาว

งานโครงการ
พเิศษ

20,000 20,000

2.99 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน งานโครงการ
พเิศษ

-
ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการบญัชี
2.10

0
โครงการจดัซ้ือเคร่ือง Projector 
หอ้งเรียน

แผนกการบัญชี 34,000 34,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
2.10

1
โครงการติดต้ังม่านกนัแสง
หอ้งปฏบิัติการคอมพวิเตอร์

แผนก
คอมพวิเตอร์

*30000

2.10
2

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง Projector 
หอ้งเรียน

แผนก
คอมพวิเตอร์

15,000 15,000

แผนกวิชาช่างยนต์
2.10

3
โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา 
2558

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

*35000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.10
4

โครงการจดัซ้ือเหล็กทึบบานเปิด-ปิด
 เกบ็เคร่ืองมืออปุกรณ์

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

4,900 4,900

2.10
5

โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช้านาญการเพือ่พฒันาคุณภาพผุ้
เรียน แผนกวชิาช่างยนต์

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

*19200

2.10
6

โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

14,504 14,504

2.10
7

โครงการแข่งขันทักษะช่าง
เคร่ืองยนต์เล็กและจกัรยานยนต์

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

20,000 20,000

2.10
8

โครงการช่างยนต์ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

*20000

2.10
9

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ช่วยสอน แผนกวชิาช่าง
ยนต์

15,000 15,000

2.11
0

โครงการจดัท้ารถประหยัดน้้ามัน
เชื้อเพลิง econo

แผนกวชิาช่าง
ยนต์

30,000 30,000

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
2.11

1
โครงการพฒันาหอ้งเรียนต้นแบบ
แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก้าลัง

แผนกช่างไฟฟา้ *70000

2.11
2

โครงการซ่อมแซมโต๊ะครุภณัฑ์ แผนกช่างไฟฟา้ 10,000

2.11
3

โครงการซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ แผนกช่างไฟฟา้ 15,000

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
2.11

4
โครงการทาสีพืน้โรงงานแผนกวชิา
เทคนิคพืน้ฐาน

แผนกเทคนิค
พืน้ฐาน

10,000 10,000

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
2.11

5
โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนเพือ่
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (Preparing study 
Community)

แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

20,000 20,000

2.11
6

โครงการปรับปรุงหอ้งพกัครู แผนก
วชิาสามัญ สัมพนัธ์

แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

*80000

2.11
7

โครงการจดัซ้ือโปรเจคเตอร์ใช้ในการ
เรียนการสอน

แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

15,000 15,000

2.11
8

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สี แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

*8900

2.11
9

โครงการต้นไม้พดูได้กบัสุภาษติสากล แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

4,000 4,000

2.12
0

โครงการวนัสุนทรภู่ แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

10,000 10,000

2.12
1

โครงการการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์จาก
ของเหลือใช้ ประจ้าปีการศึกษา 
2559 (สัปดาหว์ทิยาศาสตร์)

แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

*16000

2.12
2

โครงการกจิกรรมวนัคริสมาส แผนกสามัญ 
สัมพนัธ์

5,000 5,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

2.12
3

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการ
เขียนแผนการสอน/การเรียนรู้แบบ
มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 3D

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

15,800 15,800

2.12
4

โครงการนิเทศภายในด้านการจดัการ
เรียนการสอน

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

1,000 1,000

2.12
5

โครงการประชุมคณะกรรมการเรียน
ฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ คร้ังที ่
1/2559

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

1,000 1,000

2.12
6

โครงการประชุมคณะกรรมการเรียน
ฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ คร้ังที ่
2/2559

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

1,000 1,000

2.12
7

โครงการจดัเรียนรายวชิาสะสม
หน่วยกติเตรียมอาชีวศึกษาและ
หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

*554400

2.12
8

โครงการจดัการเรียนการสอนกลุ่ม
เทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์

งานพฒันา
หลักสูตรฯ

- ค านวณคาบผุ้เรียน

งานวัดผลและประเมินผล
2.12

9
โครงการจดัซ้ือตู้เอกสาร งานวดัผลฯ 17,800 17,800

2.13
0

โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการ
ทดสอบทางการศึกษา (pre v-net)

งานวดัผลฯ 10,000 10,000

2.13
1

โครงการรองรับการสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ

งานวดัผลฯ 2,500 2,500

2.13
2

โครงการรองรับการสอบ V-Net งานวดัผลฯ 10,000 10,000

2.13
3

โครงการจดัศ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สี งานวดัผลฯ 4,990 4,990

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด
2.13

4
โครงการพฒันาหอ้งสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานวทิยบริการฯ 20,000 20,000

2.13
5

โครงการปรับปรุงหอ้งวทิยบริการ
เพือ่ยกระดับสู่อาเซียน

งานวทิยบริการฯ 5,000 5,000

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
2.13

6
โครงการพฒันาศักยภาพการฝึก
ปฏบิัติอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวภิาคี

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

*15000

2.13
7

โครงการสัมนาการจดัการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
ประจ้าปีงบประมาณ 2559

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

*35750
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.13
8

โครงการส้ารวจความพงึพอใจสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ี
ต่อคุณภาพของผู้เรียน

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

1,500 1,500

2.13
9

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

5,000 5,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 #### รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559
ที่

2.14
0

โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

4,000 4,000

2.14
1

โครงการส้ารวจคุณภาพผุ้เรียนใน
การฝึกงานและส้ารวจความพงึพอใจ
ของสถานประกอบการ

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

1,000 1,000

2.14
2

โครงการประเมินสถานศึกษาที่
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีสู่
ความเป็นเลิศ ปี 2559

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

1,250 1,250

2.14
3

โครงการจดัการอบรมและสร้างความ
เข้าใจใหค้วามรู้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเกีย่วกบัอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี

10,000 10,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตาม
งบประมาณ

1,690,000 1,690,000
3.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it

 center)
งานโครงการ

พเิศษฯ
1,200,000 1,200,000

3.2 โครงการอาชีวะอาสาตรวจกอ่นใช้
เดินทางปลอดภยั

งานโครงการ
พเิศษฯ

-

3.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้
มาตรฐานอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนงาและ
ความร่วมมือ

490,000 490,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
สถานศึกษา)

274,500 274,500

4.1 โครงการอบรมความรู้เกีย่วกบั
ผลิตภณัฑ์ของสยามคูโบต้า (รถขุด
หรือรถแบ็คโค)

งานความร่วมมือ 74,500 สนับสนุนจาก 
บ.คูโบต้า

4.2 โครงการอบรมภาคทฤษฎใีหแ้กผู้่
ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถ

งานความร่วมมือ 200,000 200,000

หมายเหตุ * รอได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

Jin


