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วิสัยทัศน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลัง

ขับเคลื่อน  เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล

3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม

4 เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ

5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
และการฝกอบรมวิชาชีพ

6 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

7 สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

ภารกิจ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ

และความเปนเลิศทางวิชาชีพ

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ

สวนที่ 1 

บทนํา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร
1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเชื่อมตอ

การเรียนรูตลอดชีวิต
2 พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
3 เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ
5 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
6 วิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
7 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

มิติที่ 1  การสรางโอกาสทางการศึกษา

1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพ จบ ปวช. ไดใน 8 เดือน
3 จัดตั้งสถานบันการอาชีวศึกษา
4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center
5 รวมกับศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
7 ลดการออกกลางคัน
8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา

10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต

“ เรียนฟรี  มีงานทํา  มีรายไดระหวางเรียน ”

มิติที่ 2  การพัฒนาคุณภาพ

ดานคุณภาพผูเรียน

1 เรงยกระดับ คุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-net) และการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ
5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ
7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสา และกีฬา

2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ดานคุณภาพสถานศึกษา

8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาโดยอิงผลการประเมินของ สมศ.

ดานคุณภาพการเรียนการสอน

10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ
11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน
12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา

 - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (Project Based Learning และการประดิษฐ คิดคน)
 - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
 - วิทยาลัยการทองเที่ยวถลาง

13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mimi English Program ดานอาชีวศึกษา
14 นําระบบ ICT มาใช เพื่อการเรียนการสอน

ดานคุณภาพครู

15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ

17 พัฒนาระบบนิเวศภายในบาน

18 เรงยกระดับวิทยฐานะ

“ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ ”

มิติที่ 3  การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ

1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ

2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ

3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล

 - ดูแลและแกปญหาครูจางสอน และใบประกอบวิชาชีพ

 - สรางขวัญ กําลังใจและจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร

4 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม

 - ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก

5 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ

“ การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับ เชื่อมั่น มีเอกภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุน ”

มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ

2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ

3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู 

พัฒนาการเรียนการสอน

4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

“ เพิ่มทักษะวิชาชีพ  ดวยความรวมมือในและตางประเทศ ”
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วิสัยทัศน

กระทรวงศึกษาธิการมุงปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาสรางโอกาสใหคน

ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหพลเมืองมีคุณภาพ 

มีความสมานฉันทปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยสามารถ

เสริมสรางความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแขงขันใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ

1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน

2 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร

1 การสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก 12 ประการ แกประชาชน

2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม

3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ   

4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ   

6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   

7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต   

8 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน    

9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย

วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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1. ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ .................. ฯลฯ

ปรัชญา
“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
คือปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการดําเนินงาน 

บริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียน การสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปนผูนําจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค

2 ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ

3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียน

และการบริหารจัดการ

4 วิจัย  สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ

นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1 ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
2 พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน 
5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการ  
6 เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ
7 ประกันคุณภาพการศึกษา  
8 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
9 เพิ่มเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา  

สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐาน

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา

“ วินัย  วิธีคิด  ภาษา ”

ความโดดเดนของสถานศึกษา(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
 - พ.ศ.  2546 ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2546

รางวัลหองสมุดดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ

 -  พ.ศ.  2549 รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเดน ระดับชาติ 

 - พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงป 2551 ระดับภาค ภาคเหนือ

 - พ.ศ. 2552 ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา2552

 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมแหงป  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมอาชีวะแหงป 2552จากสํานักงานคณะกรรม


การการอาชีวศึกษา

 - รางวัลชนะเลิศหนวยมาตรฐานดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ ปการศึกษา 2552

 - รางวัลแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา


 - เศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2552  

 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ดาน ไดแก 
                         
   


ดานคุณธรรม (D2) และดานหางไกลยาเสพติด (D3) ปการศึกษา 2552

 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - พ.ศ.2553  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ดานการจัดสถานที่เรียนรู

ทางเทคโนโลยี สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน

 หองปฏิบัติการบัญชี

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินดานการจัดสถานที่เรียนรูทางเทคโนโลยี

สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง 

ชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร และเว็บไซต

พ.ศ.2556  ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556

 - ไดรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Survay  ชื่อผลงาน Decorative of Asean 

ในการประกวดโครงการ China World Fashion Design Contest  2013  ภายใต Concept 

“งามวิจิตรอารยธรรมสูคุณคาแหงอาเซียน”  
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3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาประสงค :  ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษา วิชาชีพ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐานและสงเสริม คุณภาพชีวิตใหกับชุมชน

มาตรการที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพใหหลากหลายและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญา

มาตรการที่ 2 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สูสังคมของผูเรียน

กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม

เปาประสงค :  ผูเรียน บุคลากรและสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

และมีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงานและเปนพลเมืองดี ของสังคม ประเทศชาติ

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหไดมาตรฐาน

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผลใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

มาตรการที่ 3 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา รองรับการประเมินของสมศ.

มาตรการที่ 4 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรการที่ 5 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน  

มาตรการที่ 6 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของความเปนไทย

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองในการพัฒนาประเทศ 

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาประสงค : ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนอง       

  ความตองการ ของทองถิ่น และประเทศ รองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ 1 สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ/ลดปญหา

การออกกลางคัน/เพิ่มปริมาณผูเรียน

มาตรการที่ 2 เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใตหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยใชเครือขาย ICT ประกอบ 

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ โดยใชเครือขาย ICT

มาตรการที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร โดยใชเครือขาย ICT

มาตรการที่ 3 สงเสริมใหครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธที่ 5 สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาอาชีพ

เปาประสงค : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปนที่ยอมรับ มีการเผยแพร และนําไปใชประโยชน 

มาตรการที่ 1 :  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ

กลยุทธที่ 6 สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ

เปาประสงค : สรางภาคีเครือขายความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและบุคลากร

มาตรการที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา

มาตรการที่ 2 เพิ่มเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่

4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
1 กันยายน 2481 ตั้งโรงเรียนชางทอผาเชียงราย สังกัดกองอาชีวศึกษากรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ  
พ.ศ.  2482 ยายมาตั้งเปนเอกเทศ ณ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ ปจจุบัน
พ.ศ.  2484 อยูในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2490 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางสตรีเชียงราย
พ.ศ.  2495 อยูในสังกัดกองโรงเรียนการชาง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2515 อยูในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2516 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2519 รวมกับโรงเรียนการชางเชียงรายและยกฐานะเปนวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
พ.ศ.  2520 อยูในสังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเปนวิทยาลัยใหม แตใชชื่อเดิมวา
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย”  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ.  2524 เปดสอนระดับ ปวช. แผนกวิจิตรศิลป
พ.ศ.  2526 เปดสอนระดับ  ปวส. แผนกบัญชี ผา อาหาร และระดับ ปวท.
พ.ศ.  2529 เปดสอนระดับ  ปวส. แผนกคหกรรม
พ.ศ.  2535 เปดสอน  ปวช. แผนกถายภาพ  ปวท. แผนกธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.  2538 เปดสอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) รับจาก

ผูจบการศึกษา  ระดับ ปวช.
พ.ศ.  2539 เปดสอน ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ (ระบบปกต)ิ  และ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม

(ทวิภาคี) สาขาวิชาพณิชยการ กลุมวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
พ.ศ.  2540 เปดสอนระดับ ปวส.  ระบบภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ, ปวส.  สาขาวิชาประติกรรมไทย
พ.ศ.  2541 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบสะสมหนวยกิต สาขาวิชาพณิชยการ, ปวส. สาขาวิชาพิมพสกรีน
พ.ศ.  2542 เปดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุมวิชาธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ, ปวส.   

ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน
พ.ศ.  2543 เปดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาวิชาการพิมพสกรีน
พ.ศ.  2544 เปดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
พ.ศ.  2546 ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2546

รางวัลหองสมุดดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ
เปดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

 พ.ศ.  2549 รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเดน ระดับชาติ 
เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.  2550 เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ประเภทวิชาศิลปกรรม
พ.ศ.  2551   - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงป 2551 ระดับภาค ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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พ.ศ.  2552   - ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2552
  - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมแหงป  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมอาชีวะแหงป 2552จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 - รางวัลชนะเลิศหนวยมาตรฐานดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ ปการศึกษา 2552
 - รางวัลแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2552  

 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ดาน ไดแก 
   ดานคุณธรรม (D2) และดานหางไกลยาเสพติด (D3) ปการศึกษา 2552                     
   จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.  2553  - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ดานการจัดสถานที่ เรียนรูทางเทคโนโลยี 
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน หองปฏิบัติการบัญชี
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ดานการจัดสถานที่ เรียนรูทางเทคโนโลยี  
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวรและเว็บไซต


พ.ศ.  2554  - รางวัลดีเดน ระดับเหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตร การประกวดจัดทําสถานที่เรียนรู
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน หองปฏิบัติการบัญชี 

พ.ศ. 2556 ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556
  - เปดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการทองเที่ยว (ทล.บ การทองเที่ยว)

  - เปดสอน สาขาการจัดการโลจิสติกส ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ.  2558   - เปดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

(ทล.อ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
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4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangrai Vocational College

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 670   หมูที่ ...-... ถนน ธนาลัย

ตําบล เวียง    อําเภอ/เขต เมือง    รหัส 57000

โทรศัพท     โทร. 053-713036

โทรสาร      โทร. 053-711561

เว็บไซต  http://www.cvc.ac.th

อีเมล cvc@cvc.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา

แปลงที่ 1 4 ไร   1  งาน   10   ตารางวา  บานพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปนที่ของราชพัสดุ ทะเบียนที่ ชร.43 ตั้งอยูที่ถนนไกรสรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แปลงที่ 1
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  มีหองทั้งสิ้น 30 หอง ไดแก

1 บานพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 5 ยูนิต จํานวน 1 หลัง 5 หอง
2 บานพักครูแบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต จํานวน 1 หลัง 6 หอง
3 บานพักครูแบบแฟลต จํานวน 1 หลัง 14 หอง
4 บานพักผูบริหารวิทยาลัย จํานวน 1  หลัง 5 หอง

แปลงที่ 2 8  ไร   2  งาน   6.3  ตารางวา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ทิศเหนือ         ติด   ถนนอุตรกิจ

ทิศใต            ติด   ถนนธนาลัย

ทิศตะวันออก   ติด   ที่เอกชน

ทิศตะวันตก     ติด   ที่เอกชน

แปลงที่ 2

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 8 หลัง  มีหองทั้งสิ้น 146  หอง ไดแก

1 อาคารเรียนและสํานักงาน จํานวน 1  หลัง 18 หอง

2 อาคารเรียนคณะวิชาคหกรรม จํานวน 1 หลัง 4 หอง

3 อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หลัง 11 หอง

4 อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม จํานวน 1  หลัง 12 หอง

5 อาคารเรียนคณะคหกรรมและโรงอาหาร จํานวน 1  หลัง 11 หอง

6 อาคารเรียนและสํานักงาน จํานวน 1  หลัง 18 หอง

7 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและหอประชุม จํานวน 1  หลัง 19หอง

8 ปฏิบัติการและหอพัก จํานวน 1  หลัง 45 หอง

9 อาคารผลิตภัณฑนักศึกษา จํานวน 1 หลัง 2 หอง

10 อาคารชมพูพันธุทิพย จํานวน 1 หลัง 1 หอง
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5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นายปริวิชญ   ไชยประเสริฐ

ผูอํานวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นางนงลักษณ  สวัสดิ์อารี         
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ    มูลมณี     
หัวหนางานบริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา    สันอุดร    
หัวหนางานบุคลากร

นางนลินทิพย    วรานนท    
หัวหนางานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหนางานบัญชี

นางสาวแสงเพ็ชร  แสงจันทร          
หัวหนางานพัสดุ

นายกมล    สาริกานนท      
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางสาวนันทภรณ ธิวงศเวียง
หัวหนางานทะเบียน

นายเฉลิมชัย    ภูจีนาพันธ  
หัวหนางานประชาสัมพันธ

นายพงศกร  ชัยวุฒิ                 
รองผูอํานวยการฝาย
แผนงาน และความ

รวมมือ

นางเยาวเรศ  เวียงคํา         
หัวหนางานวางแผน                

และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แกวเพียร     
หัวหนางานศูนยขอมูล

สารสนเทศ

นายสวัสดิ์  จอมพูน           
หัวหนางานความรวมมือ

นางสุพัตรา  พรหมพิชัย      
หัวหนางานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

นายอิทธิ  โลหะชาละ         
หัวหนางานประกัน

คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นางสุรีย  ทองกร                
หัวหนางานสงเสริม
ผลิตผล การคาและ

ประกอบธุรกิจ

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ       
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห   เมืองอินทร
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

นางเจษฎา    วงศใหญ       
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

นายธนิต   หมื่นวิชิต

หัวหนางานปกครอง

นางปรารถนา    เชียงสง      
หัวหนางานแนะแนวอาชีพ      

และการจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหนางานสวัสด์ิการนักเรียน

นักศึกษา

นางสาวนงคราญ    สมบัติหลาย
หัวหนางานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นางวชริาภรณ  โลหะชาละ

หัวหนางานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางวัชรี    แสนสิงหชัย       
หัวหนาแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ

นางกุลวรรณ    ร่ืนรวย       
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร    ไพบูลย     
หัวหนาแผนกวิชาผา               
และเครื่องแตงกาย

นางอนงคนาถ  ปญญารัตน

หัวหนาแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นายโพธิ์ตะวัน    ทีโยตระกูล

หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวเทพิน    มัธยมจันทร

หัวหนาแผนกวิชาเลขานุการ

นางสุวนา    เช่ียววานิช

หัวหนาแผนกวิชาการ
ตลาด

นางพจนา    นพรัตน

หัวหนาแผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

นายธวัชชัย    สาเกตุ

หัวหนาแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท

หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป
และจิตรกรรม

นางพรรัตน    ขําอุไร

หัวหนาแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์    ปุสุรินทรคํา

หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม

นางพิมพณดา    นนประสาท

หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

นางวชิราภรณ  โลหะชาละ

หัวหนาแผนกวิชาการ
ทองเที่ยว

นายพีระพงษ    ดวงสนิท

หัวหนาแผนกวิชาสปาและความ
งาม

นางอําไพ    สาริกานนท

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการ

นางวิภา    รัตนมาลานุกูล

หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล

นางนัยรัตน    กลาวิเศษ

หัวหนางานวิทยาบริหาร          
และหองสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

นายสุริยา  ตะศรีเรือน

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
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6.1 อัตรากําลัง ป 2559     ขอมูล ณ วันที่ ..........15  ตุลาคม  2558......

ผูใหขอมูล ..........นางสาวปยะมาศ  ไชยอินถา.........................

อัตรากําลังของ .......วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย...............................มีบุคลากรทั้งสิ้น  
ก. ขาราชการ 67 คน

1 ผูบริหาร 5 คน
2 ขาราชการครู 62 คน
3 ขาราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจางประจํา 10 คน
1 ทําหนาทีสอน - คน
2 ทัวไป/สนับสนุน 10 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน
1 ทําหนาทีสอน 3 คน
2 ทัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจางชัวคราว 71 คน
1 ทําหนาทีสอน 29 คน
2 ทัวไป/สนับสนุน 42 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง คน

1 ขาราชการ - คน
2 ลูกจางประจํา - คน

6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน

 - ต่ํากวา ม.6 18            คน
 - ปวช./ม.6 1              คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 12            คน
 - ปริญญาตรี 79            คน
 - ปริญญาโท 39            คน
 - ปริญญาเอก 2              คน

รวม 151          คน รวม

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน

 - จางดวยงบบุคลากร 80            คน
 - จางดวยงบดําเนินงาน -           คน
 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 50            คน
 - จางดวยเงินรายได (บกศ.) 21            คน
 - จางดวยเงินอื่น ๆ -           คน

รวม 151          คน รวม

6. ขอมูลบุคลากร6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัย ......อาชีวศึกษาเชียงราย.........................................................
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6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขาราชการ รวม 62 คน (ขาราชการครูและขาราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

1.  นายสวัสดิ์ จอมพูน ภาษาอังกฤษ

2.  นางสรกมล ผาคําสระศรี ภาษาไทย

3.  นางวัชรี แสนสิงหชัย ภาษาอังกฤษ

4.  นางศศิวิมล สรรพศรี ภาษาอังกฤษ

5.  นายเฉลิมชัย ภูจีนาพันธ สังคม

6.  นางเณรี ชางหลอ สังคม

7.  นางมนทิรา สุวรรณไตรย คุณธรรม จริยธรรม

8.  นางสุพัตรา พรหมพิชัย คณิตศาสตร

9.  นางนัยรัตน กลาวิเศษ ภาษาไทย

10.  นายธนิต หมื่นวิชิต สังคม

11.  นายอุดมศักดิ์ ชัยวงค กฎหมาย

12.  นายเพทาย บํารุงจิตต คณิตศาสตร

13.  นางชลธิชา ชลประทาน ภาษาอังกฤษ

14.  น.ส.ยุพิน ศิริขันแกว พลศึกษา

15.  นางสุรีย ทองกร อาหารและโภชนาการ

16.  นางอําไพ สาริกานนท ผาและเครื่องแตงกาย

17.  นางกุลวรรณ รื่นรวย คหกรรม

18.  นางอนงคนาถ ปญญารัตน อาหารและโภชนาการ

19.  นางสาคร วรรณสุข อาหารและโภชนาการ

20.  นางแววตา ภูวพิทยานนท ผาและเครื่องแตงกาย

21.  น.ส.ภคพร ไพบูลย ผาและเครื่องแตงกาย

22.  นางอมรทิพย สิงหากัน ผาและเครื่องแตงกาย

23.  น.ส.กุหลาบ เจริญศักดิ์ ผาและเครื่องแตงกาย

24.  น.ส.นงคราญ สมบัติหลาย คหกรรม

25.  นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์ คหกรรม

26.  น.ส.ปนัดดา พึ่งศิลป อาหารและโภชนาการ

27.  นายอิทธิ โลหะชาละ เทคโนโลยีศิลปกรรม

28.  นายกมล สาริกานนท วิจิตรศิลป

29.  นางพรรัตน ขําอุไร การออกแบบ

30.  นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทรคํา เทคโนโลยีศิลปกรรม

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรีป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปฏิบัติหนาที่ชื่อ - สกุล

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี
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วุฒิการศึกษา

31.  นางฐาปนี กูลพิมาย การบัญชี

32.  นางสุวนา เชี่ยววานิช การตลาด

33.  นางเจษฎา วงศใหญ การเลขานุการ

34.  นางวิภา รัตนมาลานุกูล การบัญชี

35.  นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล การบัญชี

36.  นางนลินทิพย วรานนท การบัญชี

37.  น.ส.กรองแกว ชิดไธสง การบัญชี

38.  น.ส.เทพิน มัธยมจันทร การเลขานุการ

39  นางกนกวรรณ มูลมณี การเลขานุการ

40.  นางนาตยา นาพนมไชย การตลาด

41.  นางพจนา นพรัตน โลจิสติกส

42.  นางสุวารี แปงณีวงค คอมพิวเตอรธุรกิจ

43.  นายเอนกวงศ ยอดดําเนิน คอมพิวเตอรธุรกิจ

44.  นายธราพงษ สายเรือนแกว คอมพิวเตอรธุรกิจ

45.  น.ส.สุปรียา สันอุดร การเลขานุการ

46.  น.ส.นุชจรี แกวเพียร คอมพิวเตอรธุรกิจ

47.  นายธวัชชัย สาเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

48.  น.ส.เครือฟา อุทธิยา การตลาด

49.  นางเยาวเรศ เวียงคํา การบัญชี

50.  น.ส.นันทภรณ ธิวงคเวียง การเลขานุการ

51.  นางยุวดี กันทะ การบัญชี

52.  นางกิตติ์ชญาห เมืองอินทร การตลาด

53.  นายสุริยา ตะศรีเรือน คอมพิวเตอรธุรกิจ

54.  นางอุไรวรรณ คําดี การตลาด

55.  นางปรารถนา เชียงสง การบัญชี

56.  น.ส.แสงเพ็ชร แสงจันทร คอมพิวเตอรธุรกิจ

57.  นางวชิราภรณ โลหะชาละ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

58.  นายพีระพงษ ดวงสนิท อุตสาหกรรมทองเที่ยว

59.  นางพิมพณดา นนประสาท การโรงแรมและบริการ

60.  นางจงรักษ นาสี อุตสาหกรรมทองเที่ยว

61.  น.ส.พิศมัย ตะวิโล อุตสาหกรรมทองเที่ยว

62.  นางฤทัยชนก ไผผาด อุตสาหกรรมทองเที่ยว

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา
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6.3.2. ลูกจาประจํา รวม 10 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

1.  นายทองเวียน เตชะปตุ

2.  นายจรัญ สมุดความ

3.  นายสรวย เทพศิริ

4.  นายสันทัด แสนมงคล

5.  นายพงศธร ศักดีชน

7.  นางอําไพ แสงใส

8.  นางจรูญ แสนมงคล

9.  น.ส.ละเอียด คํามีสวาง

10.  นายคมสันต สุปญโญ

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1.  นางมทนพร อินตะแกว ภาษาไทย

2.  นายสังวาลย นันตาสืบ

3.  น.ส.สุภาพร รัตนเกตุ อาหารและโภชนาการ

6.3.4. ลูกจางชั่วคราว รวม 42 คน (ทําหนาที่ธุรการ ทั่วไป)

สอนวิชา

1.  นางกาญจนา บุญเจริญ

2.  นางชุติมณฑน กุลดี

3.  นางไพรินทร บุญเปง

4.  น.ส.ปยะมาศ ไชยอินถา

5.  นางจิราพร ฉุยฉาย

6.  น.ส.ชยุดา กันทะบัวตอง

7.  น.ส.รัชนีภรณ สุตะ

8.  นางประภัสสร นวนไชย

9.  นางกฤตยาภรณ หนสมสุข

10.  นางสาวิตรี อินทะจักร

11.  น.ส.ชบา เวียงสมุทร

12.  นางกัลยาณี ศักดีชน

13.  น.ส.เสาวลักษณ  ใจคําแปง

14.  นายกฤษฎา ปวงอินชัย

15.  นายไพฑูรย พุทธวงค

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาที่

ป.ตรี

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี การตลาด

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี

ปวส.ปวส.

ป.โท

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี

ปวส.
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16.  น.ส.นฤมล เตจะ

17.  น.ส.ณัฐนันท อุนเปง

18.  น.ส.ทัศนีย แสนมา

19.  น.ส.ศิรินทรา สงาทรัพย

20.  น.ส.อุไร ปานเปย

21. น.ส.จันทรจิรา พรอมสุข

22.  นายผดุงศักดิ์ แสนใหม

23.  นายธีรพงษ วงคสถิตย

24.  น.ส.อรอุมา กุนาม

25.  น.ส.ทัศนีย พึ่งพวก

26.  นายเกรียงไกร สมใจ

27.  น.ส.ณัฐกาญจน หมื่นตื้อ

28.  น.ส.สวย สิงหคํา

29.  น.ส.ปราณี ปงยอง

30.  น.ส.ขวัญสุดา แกวดอนดู

31.  น.ส.นัจนันท วรรณโบสถ

32.  นางแสงคํา นางแล

33.  นางบัวผัด กองมา

34.  นายวิกรม จิตตธร

35.  นายประเสริฐ คําอินตะ

36.  นายชาติชาญ ผานดอยแดน

37.  นายฉัตรชัย จินะราช
38.  นางสาวเหมรัตน สุขเวช

39.  นายฉัตรชัย จินะราช

40.  นางสาวเหมรัตน สุขเวช

41.  นายชยุต คําพับ

42.  นางเกษร ทาวแกนจันทร

ปวส.ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.ปวส.

ปวส.

ป.ตรีป.ตรี

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ปวส.

ประถมศึกษา

ปวช.

ประถมศึกษา

ปวส.

ประถมศึกษา

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรีป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ประถมศึกษา
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6.3.4. ลูกจางชั่วคราว รวม 29 คน (ทําหนาที่สอน)

1.  นางพิมพรรณ เขื่อนเพชร ภาษาอังกฤษ
2.  นางดาวรุง ไขทา การเลขานุการ
3.  น.ส.รัตนา บุญเลิศ การตลาด
4.  นางอรพิน สืบทิม วิจิตรศิลป
5.  น.ส.พัชราภรณ กันติ๊บ คอมพิวเตอรธุรกิจ
6.  นางศศิญา เจริญสุข การออกแบบ
7.  นายพงษพิสิฐ ขันจันทรแสง วิจิตรศิลป
8.  นายชญัปติ์ ชุมมัธยา พลศึกษา
9.  น.ส.ภรณทิพย มีสุข วิทยาศาสตร
10.  น.ส.เมทินี ปญญาฟู เทคโนโลยีศิลปกรรม
11.  นายสุรชิต ทะยะธง วิจิตรศิลป
12.  น.ส.วฏาการ อินทรทิพย ภาษาอังกฤษ
13.  น.ส.อรทัย สามงามไกร อุตสาหกรรมทองเที่ยว
14.  นายบดินทร ยอดประดิษฐ อาหารและโภชนาการ
15.  น.ส.ดวงกมล ทาวอินทรตะ คอมพิวเตอรธุรกิจ
16.  น.ส.อุมาพร ราชคม การโรงแรม
17.  นายกุลธวัช แสนคําปง อาหารและโภชนาการ
18.  นายอนุพล บุญศรี อาหารและโภชนาการ
19. นายทวีรัตน ชัยชนะ การบัญชี
20.  นายรัตชานนท ปญญาฟู คอมพิวเตอรธุรกิจ
21.  น.ส.อังศุพิญช ภักดี
22.  นายจิรวัฒน วงกา
23.  นายธนพงศ หุนดี
24.  น.ส.สุนิสา รัตนประยูร
25.  น.ส.สุมิตรา จาริก
26.  น.ส.พีรรัตน อินตะวงศ
27.  นางอารีรัตน ไชยกิติ
28.  น.ส.ศิริพันธ วงคคําลือ
29.  นายอนุวัช ดวงแกวฝาย ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

การตลาด

ป.ตรี

เทคโนโลยีศิลปกรรม

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

วิทยาศาสตร
การโรงแรม

อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

การบัญชี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 840 642 525 2,007 561 461 1,022 29  11  40  3,069   

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 165  146 123 434   160 117 277    - 711     

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 77   68   28   173   28   34   62     - 235     

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาค)ี -  -  -    21   -  21     - -      

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 32   39   19   90     25   24   49     - 139     

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอรธุรกิจ 78   73   93   244   44   30   74     - 318     

 - สาขาวิชา การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี -  -  -  -    -  10   10     - 10       

 - สาขาวิชา โลจิสติกส -  -  -  -    37   27   64     - 64       

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว

 - สาขาวิชา การโรงแรม 72   50   49   171   29   18   47     - 218     

 - สาขาวิชา การทองเที่ยว 77   54   51   182   37   23   60     - 242     

 - สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ (ทวิภาค)ี -    14   20   34     - 34       

 - สาขาวิชา การทองเที่ยว (ตอเนื่อง) -    -    12  11  23  23       

3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน แฟชั่นและสิ่งทอ 20   15   22   57     8     10   18     - 75       

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 146  120 85   351   73   75   148    - 499     

 - สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร 22   7     11   40     13   10   23     - 63       

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ  (ทวิภาค)ี -    29   7     36     - 36       

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ -    -    17  17  17       

4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา วิจิตรศิลป 31   15   15   61     14   22   23     - 84       

 - สาขาวิชา การออกแบบ 30   22   12   64     -  -  -    - 64       

 - สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 33   29   16   78     14   22   23     - 101     

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29   29     15   13   28     - 57       

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2/2558) รวมทั้งสิ้น 140 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 40 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น    คน 2.3 หลักสูตรปชด คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.        คน 2.4 หลักสูตรอื่นๆ 100 คน

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2/2558  (ปปจจุบัน) 

3,069

ภาคเรียนที่ 2/2558(ปปจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

รวมทั้งสิ้น
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้ง คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 960 829 642 2,431 530 556 1,057 20 29 32 2,750

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 200 167 145 512 120 161 281 793

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 80 80   68   228 40 29   69 297

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาค)ี -  40 21   61 61

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 40 32   39   111 20 25   45 156

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอรธุรกิจ 120 82   77   279 40 44   84 363

 - สาขาวิชา การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี -  -  15 -  15 15

 - สาขาวิชา โลจิสติกส -  -  15 36   51 51

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 15 15 15

 - สาขาวิชา การโรงแรม 40 74   51   165 29   

 - สาขาวิชา การทองเที่ยว 80 78   54   212 20 37   57 269

 - สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ (ทวิภาค)ี 20 14   34 34

 - สาขาวิชา การทองเที่ยว (ตอเนื่อง) 20 12  32 32

3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ผาและเครื่องแตงกาย 40 20   15   75 15 2     17

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 40 153 120 313 80 73   153

 - สาขาวิชา/งาน คหกรรม 40 23   7     70 15 14   29 99

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ  (ทวิภาค)ี 120 120 15 29   44 164

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 20 17  37 37

4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา วิจิตรศิลป 40 35   15   90 20 15   35 125

 - สาขาวิชา การออกแบบ 40 22   22   84 -  

 - สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 40 34   29   103 20 13   33 136

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40 29   69 20 14   34 103

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (1/2559) รวมทั้งสิ้น 310 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 100 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น   คน 2.3 หลักสูตรปชด คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.       คน 2.4 หลักสูตรอื่นๆ 210  คน

ปการศึกษา 1/2559  (ปตอไป) 

3,060

ภาคเรียนที่ 1/2559(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



21

หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.องคการ

วิชาชีพ

อุตสาหกรรม

2.โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุม

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

 3หลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อ

พัฒนาอาชีพ

ประชาชน

4.โครงการ 

ยกระดับ

คุณภาพการ

จัด

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

เรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา
รวมทั้งสิ้น

6,007,400     1,284,497 13,541,197   48,000      130,000     256,000.00  20,000      189,600    643,600    13,505,245    

 1. แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 - งบบุคลากร 40,158,972.26 40,158,972.26 40,158,972.26  

 - งบดําเนินงาน 4,283,400 4,319,600 692,000 9,295,000 48,000 256,000.00  20,000 324,000 9,619,000

 - งบลงทุน 1,724,000 1,180,000 2,904,000 2,904,000

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 592,497 592,497 130,000 189,600 319,600 912,097

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

6.โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนยซอม

สราง (Fix it)

7.โครงการ

จัดศูนย

ฝกอบรม

อาชีพใน

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา

เพื่อพัฒนา

อาชีพ

ประชาชน

 8.

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

9.โครงการ

ผลิต พัฒนา 

เสริมสราง

คุณภาพชีวิต

ครู 

คณาจารย 

และ

บุคลากร

ทางการศึกษา

10.

โครงการ

ความ

รวมมือใน

การฝกงาน

นักเรียน, 

นักศึกษา

อาชีวศึกษา

ใน

ตางประเทศ

รวมทั้งสิ้น

365,000    227,498     30,000.00    1,554,800  200,000    

 1. แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 200,000 2,377,298 2,377,298

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 30,000.00    1,554,800 200,000 1,784,800 1,784,800

 - งบรายจายอื่น 365,000 227,498 592,498 592,498

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

11.

โครงการลด

ปญหาการ

ออกกลางคัน

12.โครงการ

สนับสนุน

เพิ่มคืนครูให

นักเรียน

รวมทั้งสิ้น

135,000    117,600     252,600 252,600

 1. แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 135,000 117,600 252,600 252,600

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม

จริยธรรม

2.โครงการ

เสริมสราง

นวัตกรรม

การพัฒนา

เทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐ

และหุนยนต

 3.โครงการ

เตรียมความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เพิ่มขีดความ

สามรถทาง

ภาษา
รวมทั้งสิ้น

18,986,770.95 18,986,770.95 619,926    179,947     1,329,999.87 56,000      2,185,873  21,172,643.82  

 2. แผนงาน

สนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 18,986,770.95 18,986,770.95 1,329,999.87 56,000 1,386,000 20,372,771

 - งบรายจายอื่น 619,926 179,947 799,873 799,873

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม

และธรร

มาภิบาล

รวมทั้งสิ้น

 3. แผนงานขยาย

ปองกันปราบปราม

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ -            

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม รวมทั้งสิ้น

 4. สงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย -            

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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Jin

1. ประมาณการรายรับ 94,582,000 บาท
 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 12,000,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน -                   บาท
 - คาดวามีรายรับในปตอไป 12,000,000        บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2559 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 82,582,000 บาท
งบบุคลากร 56,260,000        บาท
งบดําเนินงาน 8,150,000          บาท
งบลงทุน 1,427,000          บาท
งบเงินอุดหนุน 16,489,000        บาท
งบรายจายอืน 256,000             บาท

2. ประมาณการรายจาย 94,582,000   บาท
งบบุคลากร 66,260,000       บาท
 -  เงินเดือนขาราชการ 45,540,000 บาท
 -  เงินวิทยฐานะ 3,850,000 บาท
 - คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 3,190,000 บาท
 -  คาจางลูกจางประจํา 2,800,000 บาท
 - เงินอื่น ๆ (ลูกจางชั่วคราว) 10,000,000 บาท
 - คาตอบพนักงานราชการ 880,000    บาท

งบดําเนินงาน 20,141,000       บาท
 - คาตอบแทน 8,400,000  บาท
 - คาใชสอย 3,480,000  บาท
 - วัสดุ 4,161,000  บาท
 - คาสาธารณูปโภค 4,100,000  บาท
งบลงทุน 1,585,000         บาท
 -  ครุภัณฑ 960,000    บาท
 -  สิงกอสราง 625,000    บาท
งบเงินอุดหนุน 5,149,000         บาท

180,000    บาท
135,000    บาท
365,000    บาท
22,500      บาท

1,900,000  บาท
227,500    บาท
620,000    บาท
48,000      บาท

235,000    บาท
1,330,000  บาท

30,000      บาท
56,000      บาท

งบรายจายอื่น 1,447,000         บาท
 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 1,191,000  บาท

256,000    บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตอไป)
สวนที่ 3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนต

 - อุดหนุนโครงการลดปญหาการออกกลางคัน

 - อุดหนุนโครงการขยายโอกาสบทบาทศูนยซอมสราง

 - อุดหนุนโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 -จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(1

 - โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะสั้น

 - อุดหนุนโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร -            56,260,000  -        -         -         56,260,000 7,000,000    7,000,000 3,000,000 66,260,000 

เงินเดือนขาราชการ 45,540,000  45,540,000 -             -        -        -        -     -          45,540,000 

เงินวิทยฐานะ 3,850,000   3,850,000   -          3,850,000   

เงินประจําตําแหนง -            -            -          -           

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 3,190,000   3,190,000   -          3,190,000   

คาจางลูกจางประจํา 2,800,000   2,800,000   -          2,800,000   

เงินอื่น ๆ (ลูกจางชั่วคราว) -            7,000,000    7,000,000 3,000,000 10,000,000 

คาตอบพนักงานราชการ 880,000      880,000     -          880,000     

 -  งบดําเนินงาน 4,000,000    4,150,000   -        -         -         8,150,000    4,340,000    -        -        -        -     4,340,000  7,651,000  20,141,000 

      - คาตอบแทน 3,000,000   2,500,000  -       -        -        5,500,000   700,000     700,000   2,200,000 8,400,000   

คาตอบแทนสอน 3,000,000    2,500,000   5,500,000   -             -        -        -        -     -          1,700,000 7,200,000   

คาธุรการนอกเวลา -            600,000      600,000   200,000   800,000     

คาตอบแทนวิทยากร -            -          100,000   100,000     

คาตอบแทนลวงเวลา -            -          100,000   100,000     

คาตอบแทนพิเศษเต็มขั้น -            -          -           

คาตอบแทนอื่น -            100,000      100,000   100,000   200,000     

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - คาใชสอย 500,000     390,000     -        -        890,000     550,000     -        -        -        -    550,000   2,040,000 3,480,000   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 500,000      270,000      770,000     -          800,000   1,570,000   

เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม -            250,000      250,000   150,000   400,000     

คาจางเหมาทําความสะอาดหองน้ํา -            -          410,000   410,000     

คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟท -            -          200,000   200,000     

คาจางเหมาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

-            -          40,000     40,000       

คาบริการเก็บขยะ/สูบสิ่งปฏิกูล -            -          80,000     80,000       

คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา -            -          -           

คาบํารุงรักษาหมอแปลง -            -          40,000     40,000       

คาจางเหมาบริการ -            -          200,000   200,000     

คาซอมแซมสิ่งกอสราง -            200,000      200,000   200,000     

คาซอมแซมสวัสด/ุครุภัณฑ 100,000      100,000     100,000      100,000   200,000     

คาซอมแซมยานพาหนะ/ขนสง -            -          100,000   100,000     

คาประกันภัยรถยนต -            -          20,000     20,000       

คาใชสอยอื่นๆ 20,000       20,000       20,000       

          - คาวัสดุ 200,000     200,000     -       -        -        400,000     3,060,000   -        -        -        -    3,060,000 701,000   4,161,000   

วัสดุสํานักงาน 200,000      200,000      400,000     -          300,000   700,000     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -            200,000      200,000   200,000   400,000     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -            50,000        50,000     50,000     100,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุการศึกษา (วัสดุฝก) -            2,200,000    2,200,000 2,200,000   

วัสดุโฆษณาเผยแพร 100,000      100,000   50,000     150,000     

วัสดุเกษตร 10,000        10,000     10,000       

วัสดุงานบานงานครัว 40,000        40,000     10,000     50,000       

วัสดุดอกไมและพวงมาลัย 5,000          5,000       5,000       10,000       

วัสดุผาและเครื่องแตงกาย -          10,000     10,000       

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000          5,000       5,000       10,000       

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา -            150,000      150,000   150,000     

วัสดุคอมพิวเตอร -            50,000        50,000     50,000       

วัสดุกอสราง -            200,000      200,000   200,000     

วัสดุยานพาหนะและขนสง -            50,000        50,000     50,000     100,000     

วัสดุอื่นๆ 21,000     21,000       

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 300,000     1,060,000  -       -        -        1,360,000   30,000       -        -        -        -    30,000     2,710,000 4,100,000   

คาโทรศัพท -            -          100,000   100,000     

คาน้ําประปา 60,000       60,000       440,000   500,000     

คาไฟฟา 300,000      1,000,000   1,300,000   1,660,000 2,960,000   

คาไปรษณีย -            30,000        30,000     30,000     60,000       

อินเตอรเนต -            480,000   480,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน -            1,427,000  -       -        -        1,427,000   -            -        -        -        -    -          262,721   1,689,721   

  3.1 ครุภัณฑ 960,000      960,000     -          262,721   1,222,721   

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

จํานวน 40 เครื่อง 960,000      960,000     960,000     

 - กลองวงจรปด 2 ตัว 35,000     35,000       

 - อุปกรณควบคุมขนาด 

Bandwidth ของสัญญาณ 20,000     20,000       

 - อุปกรณเชื่อมตอสายไฟเบอร 

จํานวน 8 คู 2,500       2,500        

 - คอมพิวเตอร และโตะวาง

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 20,000     20,000       

 - คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 20,000     20,000       

 - เครื่องสํารองไฟ 5,000       5,000        

 - โปรแกรมแฟมสะสมงาน 50,000     50,000       

 - เตียงเสริมแบบมีลอพรอมที่นอน

พับได จํานวน 10 ชุด 62,060     62,060       

 - รถเข็นแมบานโครงสแตนเลส 

แบบมีลอ 2 คัน 13,161     13,161       

 - เครื่องคอมพิวเตอร 35,000     35,000       

 - ประตูกั้นจราจรทางเขา-ออก 

ขนาดแขนกั้นกวาง 2.00 เมตร 60,000     60,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  3.2 สิ่งกอสราง -            467,000      -        -         -         467,000     -          467,000     

 - ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 467,000      467,000     -          467,000     

 - คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและ

อาคารเอนกประสงค จํานวน 14 

หลัง
-           

 - งบเงินอุดหนุน 13,247,500 2,804,000  227,500 180,000  30,000   16,489,000 -            -        -        -        -    -          -          16,489,000 

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

และหุนยนต

180,000   180,000     180,000     

 - อุดหนุนโครงการลดปญหาการ

ออกกลางคัน

135,000      135,000     135,000     

 - อุดหนุนโครงการขยายโอกาส

บทบาทศูนยซอมสราง

365,000      365,000     365,000     

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500         15,000       22,500       22,500       

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  (15ป) 13,240,000  13,240,000 13,240,000 

 - อุดหนุนโครงการจัดศูนย

ฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะ

สั้น

227,500  227,500     227,500     

 - อุดหนุนโครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม
620,000      620,000     620,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพ

อุตสาหกรรม
48,000       48,000       48,000       

 - อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 235,000      235,000     235,000     
 - อุดหนุนโครงการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน
1,330,000   1,330,000   1,330,000   

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 30,000    30,000       30,000       

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ทางภาษา

56,000       56,000       56,000       

 - งบรายจายอื่น -           

 - โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพ 256,000  256,000     256,000     

 - โครงการ -            -           -       180,000  -        -            -            -        -        -        -    -          610,000   610,000     

ฝายบริหารทรัพยากร

  - โครงการจัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบ

สําหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
23,000      

  - โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ในการจัดเก็บขอมูลประวัติ
15,000      

  - โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา2559 250,000      

  - โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

น้ําประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ

และอาคารเอนกประสงค ประจําป

การศึกษา 2559 98,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตกแตง

บริเวณในสถานศึกษา*** 40,000       
  - โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

พิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ***
36,000       

  - โครงการพัฒนาบุคลากร 65,000      
  - โครงการตรวจสุขภาพประจําป  ตามที่

  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนํา

ความรูนําวิชาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง*** 100,000      

  - โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาใน

สังกัดสํานังงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานในประเทศ

และตางประเทศ** 800,000      
  - โครงการปรับปรุงซอมแซมรถยนต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย***
100,000      

  - โครงการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ*** 36,000       
  - โครงการดูแลรักษาลิฟท อาคารเรียน 

8***
90,000       

  - โครงการดูแลรักษาลิฟท อาคาร 6*** 68,480       
  - โครงการการใหบริการหองน้ํา - หอง

สวม***
410,000      

  - โครงการดูแลรักษาหมอแปลงไฟฟา*** 40,000       

  - โครงการซอมแซมบํารุงรักษาสายไฟฟา

ในวิทยาลัย***
35,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

  - โครงการปรับเพิ่มความเร็วเครือขาย

อินเตอรเน็ต***
480,000      

  - โครงการปรับปรุงอุปกรณกระจาย

สัญญาณอินเตอรเน็ตชนิดไรสายภายใน

วิทยาลัยและบานพักครู 20,000      
  - โครงการการจัดทําความรวมมือกับ

สถานประกอบการดานการจัดการ

อาชีวศึกษา และหนวยงานตางๆ 10,000      
  - โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยตัวเองสู

อาเซียน
5,000       

  - โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม**
180,000   

  - โครงการการพัฒฒนาการเรียนรูดาน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและ

การเรียนการสอน** -          

  - โครงการการศึกษาความพึงพอใจของ

สถานประกอบการตอคุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการสึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย*** 4,000         
  - โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน 20,000      
  - โครงการการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของคร*ู**
500           

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียนสูการทําผลงาน

วิชาการ*** 10,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินภายในโดยตนสังกัด

5,000       

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  - โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

ผูเรียน (งบพัฒนาผูเรียนกิจกรรม 15 ป) 1,100,000   
  - โครงการหองเรียนสีขาว 30,000      

  - โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียน

มัทธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 23,000      

  - โครงการแนะแนวการศึกษาตอในสาขา

วิชาชีพ 30,000      

  - โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญ

ผูสําเร็จการศึกษา 55,000      

  - โครงการเยี่ยมบานนักเรียน/นักศึกษา

ทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 20,000      
  - โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 30,000      
  - โครงการสถานศึกษาสีขาว 30,000      

  - โครงการพัฒนางานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 14,000      

  - โครงการพัฒนางานสวัสดิการและหอง

พยาบาล 10,000      
  - โครงการบริจาคโลหิตจากวันแมสูวันพอ 8,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝายวิชาการ

  - โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ระดับหนวย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ั  ั ิ

200,000      

  - โครงการการศึกษาดูงานของนักเรียน 

   
200,000      

  - โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 50,000      

  - โครงการการจัดนิทรรศการ Open 

House ทางวิชาการและวิชาชีพ 75,000      

  - โครงการพิธีบวงสรวงไหวครูชาง 

ประจําปการศึกษา 2559 25,000      

  - โครงการพัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู

เทคโนโลยีเฉพะทางอาชีวศึกษา 20,000      

  - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 15,000      
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา
5,000       

  - โครงการเตรียมความพรอมกอนการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ V-NET)

  - โครงการพัฒนาการวัดผลและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

  - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

  - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ิ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา
10,000      

  - โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค และการฝกงาน
35,000      

  - โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร 15,000      
 - สํารองเพื่อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

-           

หมายเหตุ  **  คือ รองบประมาณ

             *** คือ ใชเงินคาใชสอย
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โครงการที่ 1
ชื่อโครงการ : จัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบสําหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน งานทะเบียน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานทะเบียน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียนของผูเส็จการศึกษาใหอยูในสภาพสมบูรณ

2. เพื่อปองการชํารุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการสืบคนและเก็บรักษา

3. เพื่อที่จะสามารถจัดเขาสูระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

23,000      

23,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

23,000

จํานวนแผนเคลือบพลาสติก

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1จัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบสําหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อการ

จัดเก็บขอมูล

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

23,000      23,000      8,625    8,625     8,625      8,625     5,750     5,750       

23,000     23,000     -          -          8,625    8,625    8,625     8,625    5,750    5,750      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบสําหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 2
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลประวัติ งานทะเบียน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานทะเบียน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บเอกสารสูระบบสารสนเทศ

2. ลดปญหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

3. ลดขั้นตอนในการสืบคนและพัฒนาการใหบริการที่รวดเร็ว

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

15,000      

15,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

15,000

นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลประวัติ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อการ

จัดเก็บขอมูล

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

15,000      15,000      5,625    5,625     5,625      5,625     3,750     3,750       

15,000     15,000     -          -          5,625    5,625    5,625     5,625    3,750    3,750      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลประวัติ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 3
ชื่อโครงการ : พิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา งานทะเบียน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานทะเบียน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสรางความภาคภูมิใจความรักความผูกพันธอันดีระหวางครูนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา

2. เพื่อเกียรติแกนักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษาและผูปกครอง

3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความภาคถูมิใจใรความสําเร็จของตนเอง

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

250,000    

250,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

250,000

นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1พิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน นักศึกษา 1. ครู นร. นศ. มีความภาคภูมิใจ

ผูสําเร็จการศึกษา ความรัก ควาผูกพันธอันดีตอสถานศึกษ

ผูปกครองมีความภาคภูมิใจตอบุตร หลา

กิจกรรมที่ 2 3.นร. นศ. มีความภาคภูมิใจในความ

สําเร็จของตนเอง

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

250,000    250,000    250,000 250,000 -        -          

250,000   250,000   -          -          250,000 250,000 -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  พิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 4
ชื่อโครงการ : ติดตั้งตูยืดกั้นการจราจรเขา-ออกในสถานศึกษา งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยและสรางวินัยจราจรในบริเวณสถานศึกษาแกบุคากรแลละนักเรียนนักศึกษาทุกคน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

60,000      

60,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

60,000

สถานศึกามีระบบการสรางวินัยจราจร

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ติดตั้งตูยืดกั้นการจราจรเขา-ออกในสถานศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายการรายงานผลการประเมินรางวินัยจราจรในสถานศึกษาใหมีมาตาร

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

60,000      60,000      15,000      15,000      15,000   15,000   15,000    15,000   15,000   15,000     

60,000     60,000     15,000     15,000     15,000  15,000  15,000   15,000  15,000  15,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  ติดตั้งตูยืดกั้นการจราจรเขา-ออกในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 5
ชื่อโครงการ : งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 50kv งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารและหองเรียน หองปฏิบัติการ และอาคารสถานที่จํานวน 14 หลัง

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

98,000      

98,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

98,000

หมอแปลงไฟฟา ขนาด 50kv

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 50kv ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายการรายงานผลการประเมินกระตุนใหกระบวนการเรียน การสอนใน

โครงการ แผนกวิชามีคุณภาพมาตรฐานและสามา

บรรลุเปาหมายของหลักสูตรไดมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

98,000      98,000      24,500      24,500      24,500   24,500   24,500    24,500   24,500   24,500     

98,000     98,000     24,500     24,500     24,500  24,500  24,500   24,500  24,500  24,500     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 50kv

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 6
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการกและอาคารเอนกประสงค ประจําปการศึกษา 2559 งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ และอาคารเอนกประสงค จํานวน 14 หลัง

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

98,000      

98,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

98,000

อาคารเรียน หองเรียน หองปฏับติการ และอาคารเอนกประสงค จํานวน 14 ห

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)  ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการก ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายการรายงานผลการประเมินารกระตุนใหกระบวนการเรียน การในทุ

และอาคารเอนกประสงค ประจําปการศึกษา 2559 ผนกวิชามีคุณภาพมาตรฐานและสามาร

บรรลุเปาหมายของหลักสูตรไดมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

98,000      98,000      24,500      24,500      24,500   24,500   24,500    24,500   24,500   24,500     

98,000     98,000     24,500     24,500     24,500  24,500  24,500   24,500  24,500  24,500     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการก

และอาคารเอนกประสงค ประจําปการศึกษา 2559

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น



 51

โครงการที่ 7
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศนตกแตงบริเวณในสถานศึกษา งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

40,000      

40,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

40,000

ภูมิทัศนทั่วไปปบริเวณสถานศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนตกแตงบริเวณในสถานศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายยงานผลการประเมินโครงกพิ่มพื้นที่แหลงการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ

และสถานที่การพักผอน

มุมอานหนังสือที่ดี

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

40,000      40,000      10,000      10,000      10,000   10,000   10,000    10,000   10,000   10,000     

40,000     40,000     10,000     10,000     10,000  10,000  10,000   10,000  10,000  10,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนตกแตงบริเวณในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 8
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อซอมแซมครุภัณฑเครื่องพิมพดีด ในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน

2. เพื่อจัดทําหองปฏิบัติการพิมพดีดใหเปนศูฯยการเรียนรูของแผนกวิชา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

36,000      

36,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
36,000

นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หองเรียนหองปฏิบัติการ มีหองเรียนหองปฏิบัติการมีความ

มีความสมบูรณประทับใจ สมบูรณสรางความประทับใจ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

36,000      36,000      13,500   13,500   13,500    13,500   9,000     9,000       

36,000     36,000     -          -          13,500  13,500  13,500   13,500  9,000    9,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงหองปฏิบัติการพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 9
ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากร งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาในดานตางๆทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 

35,000      

35,000      

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

 ไ  ั
บุคลากรไดพัฒนาตนเอง บุคลากรมีความรูความสามารถทักษะ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1พัฒนาบุคลากร ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

35,000

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

  

 ผูดําเนินกิจกรรม 

ํ ั

และพัฒนาสถานศึกษา สงผลใหกาวหนาในทุกดาน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

35,000      35,000      8,750       8,750       8,750    8,750     8,750      8,750     8,750     8,750       

35,000     35,000     8,750       8,750       8,750    8,750    8,750     8,750    8,750    8,750      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 10
ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานบุคลากร งานบุคลากร

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานบุคลากร

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหกาวหนาทัดเทียมกัน และเปนการสนับสนุนดานการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

35,000      

35,000      

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

35,000

กิจกรรมที่ 1จัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานบุคลากร ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บุคลากรและสถานศึกษา สามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 3

มีความกาวหนาทัดเทียม และถูกตอง

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

35,000      35,000      8,750       8,750       8,750    8,750     8,750      8,750     8,750     8,750       

35,000     35,000     8,750       8,750       8,750    8,750    8,750     8,750    8,750    8,750      

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานบุคลากร

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3
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โครงการที่ 11

ชื่อโครงการ : ตรวจสุขภาพประจําป งานบุคลากร

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานบุคลากร

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพรางกาย และทราบถึงการดูแลสุขภาพรางกายของตนเองได

2. เพื่อใหบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

-          

-          

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ตามที่เบิกจายจริง

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจําป ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บุคลากรไดรับการตรวจ บุคลากรไดตรวจสุขภาพและสามารถ

สุขภาพประจําป ดูแลสุขภาพรางกายตนเองได

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

-          -          -        -        -          

-          -          -          -          -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจําป

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 12

ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรม จริยธรรมนําความรูนําวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบุคลากร

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานบุคลากร

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาถึงกระบวนการคุณธรรมนําความรูสูการบูรณาการจัดการเรียนการสอน

2. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดนําเอาคุณธรรมมาบูรณาการเขากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานสถานศึกษา

3. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดชวยกันทํารุบํารุงศาสนา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

100,000    

100,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

100,000

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนําความรูนําวิชาชีพตามหลักปรัชญา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายบุคลากรไดเขารับการอบรม คณะผูบริหารขาราชการครูพนักงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ดานคุณธรรมจริยธรรม จางสอนภารโรงเจาหนาที่เขารวมโครงก

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

100,000    100,000    25,000      25,000      25,000   25,000   25,000    25,000   25,000   25,000     

100,000   100,000   25,000     25,000     25,000  25,000  25,000   25,000  25,000  25,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนําความรูนําวิชาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 13

ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ งานบุคลากร

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานบุคลากร

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดนําความรูและประสบการณใหมที่ไดรับจากการดูงานมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา

2. เพื่อเปนการฝกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบขแงการอบรมสัมมนา โดยใหความรูในดานการศึกษาดูงาน

3. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมทองถิ่นของสถานที่นั้นๆ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

800,000    

800,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

800,000

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายบุคลากรไดเขารับการอบรม คณะผูบริหารขาราชการครูพนักงาน

และการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ ดานคุณธรรมจริยธรรม จางสอนภารโรงเจาหนาที่เขารวมโครงก

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

800,000    800,000    200,000    200,000    200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 200,000    

800,000   800,000   200,000   200,000   200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 200,000   

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
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โครงการที่ 14
ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ซอมแซมรถยนตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใชติดตอราชการ ประสานงานกับสถานประกอบการและการศึกษาดูงาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

100,000    

100,000    รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

ไดปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงใหอยูในสภาพดี

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุง ซอมแซมรถยนตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายรถยนตวิทยาลัยจํานวน6คัน รถยนตวิทยาลัยไดรับซอมแซม

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

100,000

รถยนตจํานวน 6 คัน

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

100,000    100,000    200,000    200,000    200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 200,000    

100,000   100,000   200,000   200,000   200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 200,000   รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุง ซอมแซมรถยนตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 15
ชื่อโครงการ : ดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

2. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงานเครื่องปรับอากศ

3. เพื่อใหเครื่องปรับอากาศมีอายุการใชงานที่ยาวนาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

36,000      

36,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

36,000

เครื่องปรับอากศจํานวน 90 เครื่อง

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเครื่องปรับอากศ90เครื่อง เกิดความปลอดภัยตอการใชงาน

ไดรับการบํารุงรักษา และประหยัดพลังงานไฟฟา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

36,000      36,000      4,000       4,000       12,000   12,000   12,000    12,000   8,000     8,000       

36,000     36,000     4,000       4,000       12,000  12,000  12,000   12,000  8,000    8,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 16

ชื่อโครงการ : ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8 งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงานลิฟท

2. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

90,000      

90,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

90,000

ลิฟทอาคาร 8

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ดูแลรักษาลิฟทอาคาร8 เกิดความปลอดภัยตอการใชงาน

อยูในสภาพดีตลอดเวลา ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

90,000      90,000      10,000      10,000      30,000   30,000   30,000    30,000   20,000   20,000     

90,000     90,000     10,000     10,000     30,000  30,000  30,000   30,000  20,000  20,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 8

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 17
ชื่อโครงการ : ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6 งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงานลิฟท

2. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

68,480      

68,480      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

68,480

ลิฟทอาคาร 6

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ดูแลรักษาลิฟทอาคาร6 เกิดความปลอดภัยตอการใชงาน

อยูในสภาพดีตลอดเวลา ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

68,480      68,480      17,120      17,120      17,120   17,120   17,120    17,120   17,120   17,120     

68,480     68,480     17,120     17,120     17,120  17,120  17,120   17,120  17,120  17,120     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาลิฟท อาคารเรียน 6

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 18
ชื่อโครงการ : การใหบริการหองน้ํา-หองสวม งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหหองน้ํา-หองสวม ประจําอาคารทุกอาคารเรียน 1-8 อยูในสภาพสะอาดและพรอมใชงาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

410,000    

410,000    

หองน้ํา-หองสวม

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

410,000

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1การใหบริการหองน้ํา-หองสวม ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หองน้ํา-หองสวม92หอง หองน้ํา-หองสวมไดรับการดูแล

ไดรับทําความสะอาด ทําความสะอาดพรอมใชงาน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

410,000    410,000    102,500    102,500    102,500 102,500 102,500  102,500 102,500 102,500    

410,000   410,000   102,500   102,500   102,500 102,500 102,500  102,500 102,500 102,500   

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1การใหบริการหองน้ํา-หองสวม

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 19
ชื่อโครงการ : ดูแลบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงานระบบไฟฟา

2. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

40,000      

40,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

40,000

หมอแปลงไฟฟา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายดูแลรักษาหมอแปลงไฟฟา เกิดความปลอดภัยตอการใชงาน

อยูในสภาพดีตลอดเวลา ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

40,000      40,000      10,000      10,000      10,000   10,000   10,000    10,000   10,000   10,000     

40,000     40,000     10,000     10,000     10,000  10,000  10,000   10,000  10,000  10,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ดูแลบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 20
ชื่อโครงการ : ซอมแซมบํารุงรักษาสายไฟฟาในวิทยาลัย งานพัสดุ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัสดุ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงานระบบไฟฟา

2. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

35,000      

35,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

35,000

สายไฟฟา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ซอมแซมบํารุงรักษาสายไฟฟาในวิทยาลัย ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สายไฟฟาไดรับรักษา เกิดความปลอดภัยตอการใชงาน

อยูในสภาพดีตลอดเวลา ตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

35,000      35,000      8,750       8,750       8,750    8,750     8,750      8,750     8,750     8,750       

35,000     35,000     8,750       8,750       8,750    8,750    8,750     8,750    8,750    8,750      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1ซอมแซมบํารุงรักษาสายไฟฟาในวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3



 79

โครงการที่ 21
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอุปกรณการณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตชนิตไรสายภายในวิทยาลัยและบานพักครู งานศูนยขอมูล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานศูนยขอมูล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหระบบเครือขายรายมีประสิธิภาพมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหาระบบเครือขายไรสายใหรวดเร็วขึ้น

3.เพื่อใหบริการสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

20,000      

20,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

20,000

การติดตอสื่อสารบนเครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอุปกรณการณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตชนิตไรสาย ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเปนไปอยางมีประสิทธภาพ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 

ภายในวิทยาลัยและบานพักครู และอินเทอรเน็ต

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

20,000      20,000      5,000       5,000       5,000    5,000     5,000      5,000     5,000     5,000       

20,000     20,000     5,000       5,000       5,000    5,000    5,000     5,000    5,000    5,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอุปกรณการณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตชนิตไรสาย

ภายในวิทยาลัยและบานพักครู

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 22
ชื่อโครงการ : ปรับเพิ่มความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต งานศูนยขอมูล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานศูนยขอมูล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหการใชงานอินเทอรเน็ตไปอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อใหการรับสงขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

480,000    

480,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

480,000

ปรับเพิ่มความเร็วในการเชื่อมตอ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ปรับเพิ่มความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายารติดตอสื่อสารบนเครือขาการใชงานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางรวด

เร็วขึ้น

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

480,000    480,000    120,000    120,000    120,000 120,000 120,000  120,000 120,000 120,000    

480,000   480,000   120,000   120,000   120,000 120,000 120,000  120,000 120,000 120,000   

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ปรับเพิ่มความเร็วเครือขายอินเทอรเน็ต

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 23
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอุปกรณกระจายสัญญาณกลาง(Main Switch) งานศูนยขอมูล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานศูนยขอมูล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหรบบเครือขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.เพื่อใหการบริการสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว และประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

40,000      

40,000      

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอุปกรณกระจายสัญญาณกลาง(Main Switch) ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายติดตอสื่อสารบนเครือขายะบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

40,000

การติดตอสื่อสารสนเทศเปนไปอยางประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรชองทางการใชงานอยาง

กิจกรรมที่ 2 มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

40,000      40,000      8,000       8,000       12,000   12,000   12,000    12,000   8,000     8,000       

40,000     40,000     8,000       8,000       12,000  12,000  12,000   12,000  8,000    8,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอุปกรณกระจายสัญญาณกลาง(Main Switch)

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 24
ชื่อโครงการ : จัดทําความรวมมือกับสถานประกอบการดานการจัดการอาชีวศึกษา และหนวยงานตางๆ งานความรวมมือ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานความรวมมือ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อการจัดพิธีลงนามความรวมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานในสถานประกอบการ และหนวยงานนอกตางๆ

2.เพื่อรวมกันจัดการดานอาชีวศึกษา ใหนักศึกษามีทักษะฝมือเพิ่มมากขึ้น

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

30,000      

30,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

30,000

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดทําความรวมมือกับสถานประกอบการดานการจัดการอาชีวศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    -  ระดับคุณภาพดานทักษะความรูวิชาชีพ

 และหนวยงานตางๆ ของนักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยฯมีความเขมแข็งและพัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

30,000      30,000      -          -          10,000   10,000   10,000    10,000   10,000   10,000     

30,000     30,000     -          -          10,000  10,000  10,000   10,000  10,000  10,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 จัดทําความรวมมือกับสถานประกอบการดานการจัดการอาชีวศึกษา 

 และหนวยงานตางๆ

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
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โครงการที่ 25
ชื่อโครงการ : พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตัวเองสูอาเซียน ศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล ศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิลัยอาชีวศึกาเชียงรายในดานทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาของกลุมประเทศประชาคมอาเซียน และความรูเกี่ยวกับประเทศ

ประชาคมอาเซียน ในการที่ประเทศไทยจะเขเรวมประชาคมอาเซียน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

5,000       

5,000       

นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5,000

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตัวเองสูอาเซียน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    -    มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

5,000       5,000       -          -          2,500    2,500     2,500      2,500     -          

5,000       5,000       -          -          2,500    2,500    2,500     2,500    -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตัวเองสูอาเซียน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 26
ชื่อโครงการ : จัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัย

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

150,000    

150,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

150,000

ครู บุคลากร นักเรียนนึกศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)  ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    -  จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐและ

โครงงานวิทยาศาสตร 10 โครงการ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

150,000    150,000    15,000      15,000      15,000   15,000   15,000    15,000   15,000   15,000     

150,000   150,000   15,000     15,000     15,000  15,000  15,000   15,000  15,000  15,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 จัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
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โครงการที่ 27
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยสามารถนํามาพัฒนาการบริการจัดการและการเรียนการสอน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

50,000      

50,000      

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    -  ครูผูเขาอบรมไดผลงานวิจัยสามารถ

และการเรียนการสอน นํามาพัฒนาจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

50,000

ครู บุคลากร นักเรียนนึกศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

50,000      50,000      10,000      10,000      15,000   15,000   15,000    15,000   10,000   10,000     

50,000     50,000     10,000     10,000     15,000  15,000  15,000   15,000  10,000  10,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

และการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3
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โครงการที่ 28
ชื่อโครงการ : การศึกษาความตองการความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อศึกษาความตองการของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

4,000       

4,000       

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

4,000

นักเรียนนึกศึกษา และสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาความตองการความพึงพอใจของสถานประกอบการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    -  ไดขอมูลคุณลักษณะของผูสําเร็จการ

ตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาตามความตองการของสถาน

กิจกรรมที่ 2 ประกอบการและตลาดแรงงาน

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

4,000       4,000       800          800          1,200    1,200     1,200      1,200     800       800         

4,000       4,000       800         800         1,200    1,200    1,200     1,200    800       800         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาความตองการความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 29
ชื่อโครงการ : ถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อการถายทอดนวัตกรรม ที่สามารถสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

20,000      

20,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

20,000

นักเรียนนักศึกษา และสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษา ไดความรู

และชุมชน กระบวนการถายทอดความรู

กิจกรรมที่ 2 การมีสวนรวมในชุมชน

2. ชุมชน ไดความรูในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมที่ 3 มีรายไดเพิ่ม มีความเปนอยูที่ดีขึ้น

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

20,000      20,000      4,000       4,000       6,000    6,000     6,000      6,000     4,000     4,000       

20,000     20,000     4,000       4,000       6,000    6,000    6,000     6,000    4,000    4,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 30
ชื่อโครงการ : การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

500          

500          

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

500

นักเรียน นักศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน นักศึกษา ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

500          500          100          100          150       150       150        150       100       100         

500         500         100         100         150      150       150        150       100       100         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 31
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสูการทําผลงานวิชาการ งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหความรูและทักษะการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครสูการจัดทําผลงานของวิชาการ

2. เพื่อใหครูสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพในการนําไปแกปญหาผูเรียนไดอยางเหมาะสม

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

10,000      

10,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

10,000

ครูผูสอน

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสูการทําผลงานวิชากา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครูผูสอน 1.ครูผูสอนที่เขารวมอบรมไดรับความรู 

ทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 ตอไป สูการทําผลงานวิจัย

2.ครูผูสอนสามารถนําผลการวิจัยในชั้น

กิจกรรมที่ 3 เรียนไปพฒนาการจัดการเรียนการสอน

เพื่อแกไขปญหาผูเรียนได

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

10,000      10,000      1,000       1,000       3,000    3,000     3,000      3,000     3,000     3,000       

10,000     10,000     1,000       1,000       3,000    3,000    3,000     3,000    3,000    3,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสูการทําผลงานวิชาก

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น



 101

โครงการที่ 32
ชื่อโครงการ : จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวิจัย ฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

25,000      

25,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

25,000

เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอพวง

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครื่องคอมพิวเตอร 1.งานวิจัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

พรอมอุปกรณตอพวง ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 2.ครู เจาหนาที่ สามารถปฏิบัติงาน

ดานการวิจัยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

25,000      25,000      25,000      25,000      -        -        -          

25,000     25,000     25,000     25,000     -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 33
ชื่อโครงการ : เตรียมความพรอมรับการประเมินภายในโดยตนสังกัด งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความพรอมในการประเมินภายในโดยตนสังกัดในปการศึกษา 2559 เปนอยางดี

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

 ชวงเวลา

ดําเนิน

กิจกรรม

(ดด/ปป - 

/ปป)

 ผูดําเนิน

กิจกรรม 

(ระบุ

สํานัก/

ึ )5,000       

5,000       รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

ตอนรับคณะกรรมการ สงผลใหเกิดการยอมรับจากชุมชน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1เตรียมความพรอมรับการประเมินภายในโดยตนสังกัด ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บุคลากรรวมเตรียมการ หลังจากการประเมินภายในตนสังกัด

บุคลากร

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

บุคลากร

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

กิจกรรมที่ 2

5,000

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

5,000       5,000       500          500          1,500    1,500     1,500      1,500     1,000     1,000       

5,000       5,000       500         500         1,500    1,500    1,500     1,500    1,000    1,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาโปรแกรมแฟมสะสมงานออนไลน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 34
ชื่อโครงการ : พัฒนาโปรแกรมแฟมสะสมงานออนไลน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : ขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความสมบูรณ ครบถวนเพียงพอ ถูกตอง การเก็บขอมูลตางๆ เปนไปอยางมีระบบ มีความปลอดภัย สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว

ทุกเวลาผานทางระบบอินทราเน็ตหรือระบบอินเทอรเนตของสถานศึกษา สามารถเปดดู คัดลอก หรือพิมพออกมาทางเครื่องพิมพไดอยางสะดวกสามารถใหบริการแกบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

50,000      

50,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

ประกอบการปฏิบัติงานได ไดมาตรฐานเกิดการยอมรับมากขึ้น

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโปรแกรมแฟมสะสมงานออนไลน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายหนวยงานมีขอมูลสามารถ การฏิบัติงานของหนวยงานมีคุณภาพ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

50,000

บุคลากร

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม



 106

2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

50,000      50,000      5,000       5,000       15,000   15,000   15,000    15,000   15,000   15,000     

50,000     50,000     5,000       5,000       15,000  15,000  15,000   15,000  15,000  15,000     รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาโปรแกรมแฟมสะสมงานออนไลน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 35
ชื่อโครงการ : พัฒนาองคกร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีศักยภาพที่ดีในการบริหารงาน การใหบริการดานการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

รวมถึงการใหบริการประชาชน ชุมชน สังคมทางดานวิชาการ และวิชาชีพอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

50,000      

50,000      

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

50,000

บุคลากร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองคกร ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายหนวยงานมีขอมูลสามารถ การฏิบัติงานของหนวยงานมีคุณภาพ

ประกอบการปฏิบัติงานได ไดมาตรฐานเกิดการยอมรับมากขึ้น

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

50,000      50,000      5,000       5,000       15,000   15,000   15,000    15,000   15,000   15,000     

50,000     50,000     5,000       5,000       15,000  15,000  15,000   15,000  15,000  15,000     

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองคกร

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 36

ชื่อโครงการ : สงเสริมและพัฒนากิจกรรมผูเรียน(งบพัฒนาผูเรียนกิจกรรม 15 ป) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับนักเรียน นักศึกษา

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

60,000      

2,000       

18,000      

5,000       

25,000      

                และนักศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา  2558

กิจกรรมที่ 4 อาชีวะศึกษารวมใจชวยเหลือคนพิการ

กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศึกษาสูรางวัลเยาวชนดีเดน

กิจกรรมที่ 3 ตัดชุดสูทคณะกรรมการองคการวิชาชีพ

ตอองคกรและสถาบันการศึกษา

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 การเขาคายลูกเสือวิสามัญ ต.ค. 58 - ก.พ. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนักเรียนนักศึกษาไดแสดงคณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก

ภาคเรียนที่ 2/2558

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
1,100,000

ขาราชการครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่ 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กิจกรรมหลากหลาย

กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ
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 งบประมาณ

(บาท)

200,000    

2,000       

40,000      

1,500       

1,500       

30,000      

6,000       

3,000       

25,000      

120,000    

3,000       

40,000      

1,000       

3,000       

3,000       

230,000    

30,000      

2,000       

กิจกรรมที่ 19  โครงการเนื่องในวันเอดสโลก

กิจกรรมที่ 20  โครงการปรับภูมิทัศนสถานศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 21 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมที่ 22 โครงการวันไหวครู

กิจกรรมที่ 23 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

                วิชาชีพระดับหนวย  อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค

กิจกรรมที่ 12  สืบสานประเพณีตานกวยสลาก

กิจกรรมที่ 13  นักศึกษายุคใหมใสใจรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่ 14  กิจกรรมวันพอแหงชาติ (สัปดาหวันพอ)

กิจกรรมที่ 15  การแขงขันกีฬาสี (กีฬาสีสีขาว)

กิจกรรมที่ 18  โครงการสวดมนตสรภัญญะ

กิจกรรมที่ 11  วันลอยกระทง

ภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมที่ 16  โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 17  กิจกรรมชมรมองคการวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 6 การประชุมทางวิชาการและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน 

กิจกรรมที่ 7 โครงการปลูกปา ลดโลกรอน

กิจกรรมที่ 8 องคการวิชาชีพศึกษาดูงาน อาสาพัฒนา

กิจกรรมที่ 10  วันมหาธีรราชเจา

กิจกรรมที่ 9 Big Cleaning Day
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 งบประมาณ

(บาท)

3,000       

2,000       

30,000      

10,000      

1,000       

2,000       

30,000      

18,000      

30,000      

3,000       

80,000      

40,000      

1,100,000 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 33 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 34 การแขงขันกีฬาระดับ อศจ.และการแขงขันกีฬาระดับภาค ภาคเหนือ 

กิจกรรมที่ 34 กิจกรมชมรม

                  ประจําปการศึกษา 2559

กิจกรรมที่ 27 โครงการอบรมโรเวอร

กิจกรรมที่ 28 โครงการสวดมนต สรภัญญะ

กิจกรรมที่ 29 โครงการ Big cleaning day

กิจกรรมที่ 30 โครงการพัฒนาภาวะผูนํา

กิจกรรมที่ 31 โครงการวันแมแหงชาติ

กิจกรรมที่ 32 โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 24 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก

กิจกรรมที่ 25 โครงการวันตอตานยาเสพติด

กิจกรรมที่ 26 โครงการแหเทียนพรรษา

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

60,000      60,000      

2,000       2,000       

18,000      18,000      

5,000       5,000       

25,000      25,000      

200,000    200,000    

2,000       2,000       

40,000      40,000      

1,500       1,500       

1,500       1,500       

30,000      30,000      

6,000       6,000       

3,000       3,000       

25,000      25,000      

120,000    120,000    

กิจกรรมที่ 10  วันมหาธีรราชเจา

กิจกรรมที่ 11  วันลอยกระทง

กิจกรรมที่ 12  สืบสานประเพณีตานกวยสลาก

กิจกรรมที่ 13  นักศึกษายุคใหมใสใจรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่ 14  กิจกรรมวันพอแหงชาติ (สัปดาหวันพอ)

กิจกรรมที่ 15  การแขงขันกีฬาสี (กีฬาสีสีขาว)

กิจกรรมที่ 3 ตัดชุดสูทคณะกรรมการองคการวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 4 อาชีวะศึกษารวมใจชวยเหลือคนพิการ

กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศึกษาสูรางวัลเยาวชนดีเดน

                และนักศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา  2558

กิจกรรมที่ 6 การประชุมทางวิชาการและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน 

                วิชาชีพระดับหนวย  อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค

กิจกรรมที่ 7 โครงการปลูกปา ลดโลกรอน

กิจกรรมที่ 8 องคการวิชาชีพศึกษาดูงาน อาสาพัฒนา

กิจกรรมที่ 9 Big Cleaning Day

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ภาคเรียนที่ 2/2558

กิจกรรมที่ 1 การเขาคายลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมที่ 2 เลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

3,000       3,000       

40,000      40,000      

1,000       1,000       

3,000       3,000       

3,000       3,000       

230,000    230,000    

30,000      30,000      

2,000       2,000       

3,000       3,000       

2,000       2,000       

30,000      30,000      

10,000      10,000      

1,000       1,000       

2,000       2,000       

30,000      30,000      

18,000      18,000      

30,000      30,000      

3,000       3,000       

80,000      80,000      

40,000      40,000      

1,100,000 1,100,000 -          -          -       -       -        -       -       -         

กิจกรรมที่ 27 โครงการอบรมโรเวอร

กิจกรรมที่ 33 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 34 กิจกรมชมรม

กิจกรรมที่ 32 โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย

                  ประจําปการศึกษา 2559

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 28 โครงการสวดมนต สรภัญญะ

กิจกรรมที่ 29 โครงการ Big cleaning day

กิจกรรมที่ 30 โครงการพัฒนาภาวะผูนํา

กิจกรรมที่ 31 โครงการวันแมแหงชาติ

กิจกรรมที่ 34 การแขงขันกีฬาระดับ อศจ.และการแขงขันกีฬาระดับภาค ภาคเหนือ 

กิจกรรมที่ 21 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมที่ 22 โครงการวันไหวครู

กิจกรรมที่ 23 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมที่ 24 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก

กิจกรรมที่ 25 โครงการวันตอตานยาเสพติด

กิจกรรมที่ 26 โครงการแหเทียนพรรษา

กิจกรรมที่ 16  โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 17  กิจกรรมชมรมองคการวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 18  โครงการสวดมนตสรภัญญะ

กิจกรรมที่ 19  โครงการเนื่องในวันเอดสโลก

กิจกรรมที่ 20  โครงการปรับภูมิทัศนสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2559

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 37

ชื่อโครงการ : หองเรียนสีขาว งานครูที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานครูที่ปรึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหสถานศึกษามีหองเรียนสีขาวทุกหองในสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด

2. เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันในการปองกันยาเสพติดแกนักเรียน นักศึกษา

3. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

30,000      

30,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

30,000

หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนสีขาว

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 หองเรียนสีขาว ต.ค. 58 - ก.พ. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จํานวนหองเรียน 1.นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจใน

โครงการหองเรียนสีขาวไมต่ํากวา 3.50

2.สถานศึกษามีหองเรียนสีขาวทุกหอง

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

30,000      30,000      15,400      15,400      7,600    7,600     

30,000     30,000     15,400     15,400     7,600    7,600    -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1   หองเรียนสีขาว

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 38

ชื่อโครงการ : ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูดตองสําหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

2. เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนที่รูจักแพรหลาย

3. เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

23,000      

23,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ต.ค. 58 - ก.พ. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จํานวนครูแนะแนว ครูโรงเรียนมัธยมมีความเขาใจในการ

เขาประชุม เรียนสายอาชีพนําความรูเผยแพร

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

23,000
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

23,000      23,000      15,400      15,400      7,600    7,600     

23,000     23,000     15,400     15,400     7,600    7,600    -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1   ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 39
ชื่อโครงการ : แนะแนวการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อแนะแนวการศึกษาดานอาชีพใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย

2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3. เพื่อเพิ่มจํานวนผูเรียนในสาขาวิชาชีพใหมากขึ้น

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

30,000      

30,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ของสถานศึกมาใหมากขึ้น มัธยมศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพ พิ่มจํานวนนักเรียนนักศึกษสรางความสัมพันธอังดีระหวางโรงเรียน

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

30,000

นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

30,000      30,000      5,000       5,000       15,000   15,000   10,000    10,000   

30,000     30,000     5,000       5,000       15,000  15,000  10,000   10,000  -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  แนะแนวการศึกษาตอในสาขาวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 40
ชื่อโครงการ : ปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสําเร็จการศึกษา ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป (นางปรารถนา   เชียงสง)

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อแนะนําแนวทางในการพัฒนาตนเองของผูสําเร็จการศึกษา

2. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ และการเขาสูตลาดแรงงาน

3. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความรู ความเขาใจถึงบทบาท หนาที่ และความสําคัญของการใชชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

55,000      

55,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

55,000

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

ปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสําร็จการศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นร.นศปวช.3ปวส.2และ นักเรียนนักศึกษามีความรูสูคุณธรรม

ระดับปริญญาตรี มีความมั่นใจและความพรอมการ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 1
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

55,000      55,000      55,000   55,000   

55,000     55,000     -          -          55,000  55,000  -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 

ปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสําร็จการศึกษา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 41
ชื่อโครงการ : เยี่ยมบานนักเรียน/นักศึกษาทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป (นางปรารถนา   เชียงสง)

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางปานกับวิทยาลัยฯ และผูปกครองกับครู

2. เพื่อใหผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะอยูที่วิทยาลัยฯ

3. เพื่อใหครูไดเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของนักเรียน/นักศึกษา และผูปกครอง

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

20,000      

20,000      

นักเรียน/นักศึกษาและผูปกครองมี

ความสัมพันธที่ดีตอกันกับวิทยาลัยเยี่ยมบานนักเรียน/นักศึกษาทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นอยอําเภอละ5ราย

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 นักเรียน/นักศึกษาอยาง

กิจกรรมที่ 2

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

20,000

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

สามารถแกไขปญหาและชวยเหลือได

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

นักเรียน/นักศึกษา ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

20,000      20,000      20,000   20,000     

20,000     20,000     -          -          -       -       -        -       20,000  20,000     

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 

เยี่ยมบานนักเรียน/นักศึกษาทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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โครงการที่ 42
ชื่อโครงการ : จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานปกครอง

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใหมทรายขอมูลสถานศึกษาแผนกการเรียน กฏ ระเบียบตางๆของวิทยาลัย

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหมไดมีคูมือในการศึกษาจนจบหลักสูตร

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

30,000      

30,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กฎ ระเบียบตางๆ ของวิทยาลัย

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

30,000

นักเรียน/นักศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษา เรียน นักศึกษาทราบขอมูลของสถานศึก  



 125

2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

30,000      30,000      30,000   30,000   

30,000     30,000     -          -          30,000  30,000  -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 43

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2558 ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานปกครอง

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเฝาระวังนักเรียน นักศึกษาไมใหเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข 4.เพื่อใหสถานศึกษาปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข

2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมในการแสดงออกเชิงสรางสรรค

3.เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแกนักเรียน นักศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

30,000      

30,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2 และการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

และอบายมุข

2.นร. นศ.ไดรับความรูเกี่ยวกับปญหา

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2558 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน/นักศึกษา 1.นร. นศ.ทุกคนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

30,000

นักเรียน/นักศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

30,000      30,000      7,500       7,500       7,500    7,500     7,500      7,500     7,500     7,500       

30,000     30,000     7,500       7,500       7,500    7,500    7,500     7,500    7,500    7,500      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป 2558

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)
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โครงการที่ 44
ชื่อโครงการ : พัฒนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนางานการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

2. ผูรับบริการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและสรางรายไดใหกับครอบครัว

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

14,000      

14,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

14,000

ผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 320 คน

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผูที่สําเร็จการฝกอบรม มีหองศูนยการเรียนรูถายทอดความรู

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

และจัดแสดงผลิตภัณฑ
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

14,000      14,000      3,500       3,500       3,500    3,500     3,500      3,500     3,500     3,500       

14,000     14,000     3,500       3,500       3,500    3,500    3,500     3,500    3,500    3,500      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 45
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงหองพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหมีวัสดุใชใหเพียงพอกับความตองการ

2. เพื่อเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

10,000      

10,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

10,000

มีวัสดุในหองพยาบาลจํานวนมากขึ้น

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหองพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน/นักศึกษาเขา 1.มีวัสดุใชไดตามตองการ

ใชบริการไดตลอดเวลา 2.นักเรียน/นักศึกษา

เขาใชบริการไดตลอดเวลา

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

10,000      10,000      1,000       1,000       3,000    3,000     3,000      3,000     3,000     3,000       

10,000     10,000     1,000       1,000       3,000    3,000    3,000     3,000    3,000    3,000      

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงหองพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 46
ชื่อโครงการ : บริจาคโลหิตจากวันแมสูวันพอ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหบุคลากรในวิทยาลัยรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ไดบําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชน

2. เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ขาดแคลนโลหิต

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

8,000       

8,000       รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 บริจาคโลหิตจากวันแมสูวันพอ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขาราชการครู บุคลากร

นักเรียน/นักศึกษาเขา

กิจกรรมที่ 2

สุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100%

นักเรียน นักศึกษา ทุกคนไดรับการตรวจ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

8,000

ขาราชการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

8,000       8,000       4,000       4,000       -        4,000      4,000     -          

8,000       8,000       4,000       4,000       -       -       4,000     4,000    -       -         

กิจกรรมที่ 3

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  บริจาคโลหิตจากวันแมสูวันพอ

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น



 134

โครงการที่ 47

ชื่อโครงการ : การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยงาน,ระดับอศจ,ระดับภาค,ระดับชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา 2558 ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมใหกับนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณในวิชีพ

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา พัฒนาตนเองโดยใชความรู ความสามารถดานวิชาการและความสามารถเฉพาะตัว

3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาใหเปนประโยชนและพัฒนาตนเองใหทุกๆดาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

200,000    

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

นักเรียน นักศึกษา 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

200,000

กิจกรรมที่ 1

การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย ระดับอศจ ระดับภาค ระดับชาติ

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนักเรียนนักศึกษาเขาแขง

ทักษะวิชาชีพทุกแผนก

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

ประสบการณในวิชาชีพ

ความสามารถ ทักษะ และ

นักเรียนนักศึกษาไดแสดงความรู
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200,000    

2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

200,000    200,000    200,000    200,000    

200,000   200,000   200,000   200,000   -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 

การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย ระดับอศจ ระดับภาค ระดับชาติ

กิจกรรมที่ 2



 136

โครงการที่ 48

ชื่อโครงการ : การศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปการศึกษา2559 ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงานในสาขาวิชาชีพที่เรียน

2.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเปดโลกทัศน และมีชองทางในการประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา

3. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา นําความรูและประสบการณในการศึกษาดูงานมาประยุกตในสาขาวิชาชีพที่เรียน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

200,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

200,000

นักเรียน นักศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1  การศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักเรียน นักศึกษา 1.นักเรียนนักศึกษาสามารถนําประสบ

ปการศึกษา2559 ารณมาประยุกตใชในสาขาวิชาชีพที่ศึกษ

2.นร. นศ. มีชองทางในการประกอบ

กิจกรรมที่ 2 อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา

3.มีองคความรูเกิดขึ้น และมีการพัฒนา

กิจกรรมที่ 3 ในวิชาชีพที่ศึกษา
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200,000    

2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

200,000    200,000    -          -        100,000  100,000 100,000 100,000    

200,000   200,000   -          -          -       -       100,000  100,000 100,000 100,000   รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  การศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปการศึกษา2559

กิจกรรมที่ 2
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โครงการที่ 49

ชื่อโครงการ : บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหแผนกวิชาทุกแผนกวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

50,000      

50,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 และวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2 2.ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ

และนักเรียน นักศึกษา ผูเรียนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู บุคลากร 1.แผนกวิชาทุกแผนกวิชาสงเสริมให

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

50,000

ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

50,000      50,000      50,000      50,000      -        -        -          

50,000     50,000     50,000     50,000     -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 50

ชื่อโครงการ : การจัดนิทรรศการ Open House ทางวิชาการ และวิชาชีพ ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 4.เพื่อใหครูและผูเรียนนําผลจากการเรียนการสอนดวนเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

2. เพื่อใหครูทุกคนใชสื่อเละเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 5.เพื่อใหครู และผูเรียนไดแสดง เผยแพร และเขารวมประกวดผลงาน

3.เพื่อใหครู และผูเรียนไดจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคในงานอาชีพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

75,000      

75,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค

และประเทศตอไป

กิจกรรมที่ 2 2.ครูและผูเรียนเขารวม แสดง/ประกวด

เผยแพรผลงาน และนวัตกรรมทั้งใน

และนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของแตละสาขาวิชา

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการ Open House ทางวิชาการ และวิชาชีพ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู 1.ครูและผูเรียนจัดนิทรรศการวิชาชีพ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

75,000

ครู และนักเรียน นักศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

75,000      75,000      15,000      15,000      22,500   22,500   22,500    22,500   15,000   15,000     

75,000     75,000     15,000     15,000     22,500  22,500  22,500   22,500  15,000  15,000     รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการ Open House ทางวิชาการ และวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 51

ชื่อโครงการ : พิธีบวงสรวงไหวครูชาง ประจําปการศึกษา 2559 ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ไดกระทําสืบตอกันมา 4.เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานจิตใจของนักเรียน นักศึกษา

2เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความกตัญูตอครูบาอาจารย

3.เพื่อเปนสิริมงคลและเปนขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

25,000      

25,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 ในการรูจักบุญคุณคน

กิจกรรมที่ 2 2.นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความ

ตัญูตอครูบาอาจารย รวมทั้งมีจิตสํานึ

และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการสืบสานและดํารงไว

ซึ่งขนบธรรมเนียมตามจารีตประเพณี

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พิธีบวงสรวงไหวครูชาง ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู บุคลากร 1.นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

25,000

ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

25,000      25,000      -          -        25,000    25,000   -          

25,000     25,000     -          -          -       -       25,000   25,000  -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พิธีบวงสรวงไหวครูชาง ประจําปการศึกษา 2559

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 52

ชื่อโครงการ : พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ฝายวิชาการ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาชีพ ฝายวิชาการ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อสรางใหสาขาวิชาตะหนักในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

2เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเปนสถานที่การเรียนรูภายในสถานศึกษา และเปนแหลงเรียนรูของสังคมและชุมชน

3.เพื่อสงเสริมใหมีทิศทางในการจัดสภาพแวดลอมหองเรียน และหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการศึกษาดานอาชีวศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

20,000      

20,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2 มีทัศนคติที่ดีตอสายอาชีพมากขึ้น

รูเฉพาะทาง มากขึ้น

2.กลุมเปาหมายมีความเขาใจ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีหองเรียน/สถานที่เรียน 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษามีปริมาณ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

20,000

หองเรียน/สถานที่การเรยนรูเฉพาะทางไมนอยกวา 1 หองเรียน ตอ 1 สาขาวิช
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

20,000      20,000      -          -        25,000    25,000   -          

20,000     20,000     -          -          -       -       25,000   25,000  -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 53

ชื่อโครงการ : ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวัดผลและประเมินผล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อสรางเครื่องมือและเกณฑการประเมินความรูและปฏิบัติใหตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ

2.เพื่อใหการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาและสาขางาน

3.เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

15,000      

15,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 มาพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษาใหสูงขึ้น

กิจกรรมที่ 2 มาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษา

3.วิทยาลัยสามารถนําผลการประเมิน

ปวช.3 และ ปวส.2 ตามสมรรถนะขององคการวิชาชีพ

2.วิทยาลัยฯไดทราบระดับคุณภาพ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนักเรียน นักศึกษา ระดับ.ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

15,000

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

15,000      15,000      3,000       3,000       4,500    4,500     4,500      4,500     3,000     3,000       

15,000     15,000     3,000       3,000       4,500    4,500    4,500     4,500    3,000    3,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 54
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวัดผลและประเมินผล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวัดผลและประเมินผล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน

3. เพื่อยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผูเรียนใหไดมาตรฐาน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

5,000       

5,000       

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5,000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)
ตัวชี้วัดกิจกรรม

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดตามเปาหมาย 1.สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนใหมี

ดานคุณภาพกําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.ครูไดชวยเหลือผูเรียนใหมีสมรรถนะ

กิจกรรมที่ 2 รายวิชาตรงตามมาตรฐาน

3.ผูเรียน ไดรับพัฒนาใหมีสมรรถนะ

กิจกรรมที่ 3 ตามหลักสูตรรายวิชา

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  
าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

5,000       5,000       1,250       1,250       1,250    1,250     1,250      1,250     1,250     1,250       

5,000       5,000       1,250       1,250       1,250    1,250    1,250     1,250    1,250    1,250      

ชื่อกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 55
ชื่อโครงการ : เตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) งานวัดผลและประเมินผล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวัดผลและประเมินผล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนไดรับรูและเขาใจวัตถุประสงค ประโยชนของการทดสอบ V-NET

2. เพื่อทบทวนความรูใหแกผูเรียน ใหผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด

3. เพื่อนําผลการทดสอบไปประเมินและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

-          

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

นักเรียนระดับ ปวช.3

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดตามเปาหมายดาน ผูเรียนไดรับความรูทักษะและสมรรภนะ

คุณภาพกําหนด ที่ไดรับจากการฝกงานภายในสถานการณ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  
าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

-          

-          -          -          -          -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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โครงการที่ 56

ชื่อโครงการ : พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานวัดผลและประเมินผล

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหครูกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลใหผูเรียนทราบกอน 4.เพื่อใหครูนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

2.เพื่อใหครูวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่สอน

3.เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

-          รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 และประเมินทุกรายวิชาที่สอน

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนตามแผน

3.นร. นศ. มีสวนรวมในการจัดการวัด

วัดและประเมินผลการจัดการเรียน

2.ครูมีเทคนิควิธีการวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู 1.สถานศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพในการ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ครู
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

-          

-          -          -          -          -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 57

ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนเรียนรูดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 4.เพื่อใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธที่หลากหลาย

2.เพื่อใหครูทุกคนผลิต และใชสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอ 5.เพื่อใหครูทุกคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

3.เพื่อใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และใหครูทุกคนจัดทําบันทึกหลังการสอน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

-          รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 3.นร. นศ. ไดรับการพัฒนาใหมีฃ

สมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา

กิจกรรมที่ 2 หลากหลายและนําผลการจากนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย

การสอนนรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช

2.ครูสามารถทีเทคนิควิธีการสอนที่

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู 1.ครูสามารถผลิต และใชสื่อการเรียน

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ครู



 155

2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  
าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล  แผน  ผล 

-          

-          -          -          -          -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 58

ชื่อโครงการ : พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ

2เพื่อประเมินผลแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

3.เพื่อคัดเลือกผลงานโดดเดนเปนแบบอยางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาระดับแผนกวิชา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

-          รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 สอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการได

กิจกรรมที่ 2 2.นร. นศ. ไดรับการพัฒนาใหมี

สมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา

จัดการเรียนการสอน ใหนักเรียน

นักศึกษา มีความรูทักษะมีสมถรรนะ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครู 1.ครูไดนําแผนการจัดการเรียนรูไป

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ครู
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

-          

-          -          -          -          -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 59
ชื่อโครงการ : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 4.เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

2.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยว 5.เพื่อใหนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไปใชจัดการเรียนการสอน

3.เพื่อทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

10,000      

10,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 กับความตองการของสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ 2 2.นร. นศ. ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถน

ตามหลักสูตรรายวิชาสอดคลอง

รายวิชาที่ไดรับการพัฒนาไปจัด

การเรียนการสอน ให นร. นศ.

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายครู และนักเรียน นักศึกษา 1.ครูไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

10,000

ครู และนักเรียน นักศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

10,000      10,000      10,000      10,000      -        -        -          

10,000     10,000     10,000     10,000     -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 60
ชื่อโครงการ : พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงาน งานอาชีวศึกษาทวิระบบทวิภาคี

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาชีวศึกษาทวิระบบทวิภาคี

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน ในการสงเสริมผูเรียนเขาฝกงาน 4. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หรือหนวยงาน

2. เพื่อสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขาฝกงาน 5. เพื่อจัดการสัมมนาระหวางการฝกงาน

3. เพื่อจัดทําคูมือการฝกงานและจัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน 6. เพื่อใหสถานประกอบการหรือหนวยงานมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการฝกงานของผูเรียน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

35,000      

35,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

คุณภาพกําหนด ที่ไดรับจากการฝกงานภายในสถานการณ

 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงาน ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดตามเปาหมายดาน ผูเรียนไดรับความรูทักษะและสมรรภนะ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

35,000

นักเรียน นักศึกษา 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

35,000      35,000      10,000   10,000   15,000    15,000   10,000   10,000     

35,000     35,000     -          -          10,000  10,000  15,000   15,000  10,000  10,000     รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1   พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 61
ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพื่อจัดการประกวด แสดงและเผยแพรโครงงานวิทยาศาสตรภายในและภายนอกสถานศึกษา

3. เพื่อนําโครงงานวิทยาศาสตรไปใชประโยชนในสถานศึกษาและเขารวมแสดงแขงขันในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

15,000      

15,000      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

คุณภาพกําหนด และสมรรถนะในการจัดทําโครงงาน

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดตามเปาหมายดาน นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูทักษะ

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

15,000

ครูและนักเรียน นักศึกษา
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

15,000      15,000      15,000      15,000      

15,000     15,000     15,000     15,000     -       -       -        -       -       -         รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 62
ชื่อโครงการ : จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาการโรงแรม

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการแมบานโรงแรมใหไดมาตรฐาน

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และฝมือแรงงานดานการโรงแรมไปสูความเปนมืออาชีพ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

75,221      

75,221      รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2 ตลาดแรงงาน

และรถเข็นผา จํานวน 2 คัน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

ตอบสนองความตองการของ

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเตียงเสริม จํานวน 10 ชุดวิทยาลัยฯ ผลิตแรงงานดานการโรงแรม

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

75,221

เตียงเสริม จํานวน 10 ชุดและรถเข็นผา จํานวน 2 คัน
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

าส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

75,221      75,221      18,805      18,805      18,805   18,805   18,805    18,805   18,806   18,806     

75,221     75,221     18,805     18,805     18,805  18,805  18,805   18,805  18,806  18,806     รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม

กิจกรรมที่ 2

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
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โครงการที่ 63

ชื่อโครงการ : จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล แผนกวิชาการโรงแรม

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค : 1.เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการแมบานโรงแรมใหไดมาตรฐาน

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และฝมือแรงงานดานการโรงแรมไปสูความเปนมืออาชีพ

กลุมเปาหมาย : อุปกรณเพื่อใชในการฝกประสบการณวิชาชีพแมบานโรงแรม จํานวน 5 รายการ

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

55,332      

55,332      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

55,332.05

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)

 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

ึ

ตัวชี้วัดกิจกรรม  ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1.บอรดเสียบอักษร วิทยาลัยฯ ผลิตแรงงานดานการโรงแรม

แบบขาตั้ง  2 อัน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

2..บอรดเสียบอักษร ตอบสนองความตองการของ

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2 แบบตั้งเอน  2 อัน ตลาดแรงงาน

รวมทั้งสิ้น

3.ตัวอักษรพลาสติก

 ไทยและอังกฤษ 2 อัน
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

55,332.05 55,332.05 55,332.05 55,332.05 -        -        -          

55,332.05 55,332.05 55,332.05 55,332.05 -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรรเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพงานแมบานโรงแรม

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
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โครงการที่ 64

ชื่อโครงการ : จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพฯ

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานประกันคุณภาพฯ

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค :

1.เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ  

(บาท)

35,000      

35,000      

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

35,000

 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)  ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

ึ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครื่องคอมพิวเตอร 1.งานประกันฯ มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

พรอมอุปกรณตอพวง ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 2.ครู เจาหนาที่ สามารถปฏิบัติงาน

ดานการประกันฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น

เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอพวง
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

35,000      35,000      35,000      35,000      -        -        -          

35,000     35,000     35,000     35,000     -       -       -        -       -       -         

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.)

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 1  จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3
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โครงการที่ 65
ชื่อโครงการ : ติดตั้งปายไฟประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่

วงเงินงบประมาณ  : บาท ลงชื่อผูรับรองขอมูล งานอาคารสถานที่

แหลงเงินงบประมาณ : โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจายประจําป

โครงการตามภาระงานปกติ ตําแหนง

โครงการตามนโยบาย สอศ.      หมายเลขโทรศัพท :

       นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม

วัตถุประสงค :
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษาแกบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคน

กลุมเปาหมาย :

ความเหมาะสมของโครงการ : มึความพรอมดําเนินการ/โอนจัดสรรไดทันที อยูระหวางเตรียมการ/จัดทําแผนโอนจัดสรร         อยูระหวางศึกษาขอมูล/เตรียมการ

1. แผนการดําเนินงานโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

120,000    

120,000    

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

120,000

บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาไดรับขาวสารที่ทั่วถึง

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

(ระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยสังเขป)
 ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม

(ดด/ปป - ดด/ปป)

 ผูดําเนินกิจกรรม 

(ระบุสํานัก/

สถานศึกษา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
 ผูมีสวนไดสวนเสีย/ประโยชนที่

คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมที่ 1ติดตั้งปายไฟประชาสัมพันธ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปายไฟประชาสัมพันธ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา

ไดรับขาวสารที่ทั่วถึง

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

รวมทั้งสิ้น
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2. แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

 แผน 

(บาท)

 ผล 

(บาท)

120,000    120,000    120,000    120,000    -        -        -          

120,000   120,000   120,000   120,000   -       -       -        -       -       -         

ชื่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส  3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมที่ 1  ติดตั้งปายไฟประชาสัมพันธ

กิจกรรมที่ 2

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ชื่อสกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก

 ที่ใช

ที่ใช

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมไตร

มาส 4

รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 8,150,000 350,000 500,000 730,000 1,580,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 8,150,000

1.2 งบลงทุน 1,427,000

  - คาครุภัณฑการศึกษา งานพัสดุ 960,000 960,000 960,000 960,000

  - คาครุภัณฑทั่วไป

  - คาสิ่งกอสราง 467,000 233,500 233,500 467,000 467,000

2 โครงการตามภาระ

งานสถานศึกษา

2,159,480

2.1 โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรมนํา

ความรูนําวิชาชีพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

งาน

บุคลาก

ร

100,000

2.2 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําป

งาน

บุคลาก

 -

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

ปฏิทินการปฏิบัติการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559

วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  เชียงราย

หนวย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ชื่อสกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก

 ที่ใช

ที่ใช

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมไตร

มาส 4

รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

2.3 โครงการศึกษาดูงาน

สถานศึกษาในสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และ

การศึกษาดูงานใน

ประเทศและ

ตางประเทศ

งาน

บุคลาก

ร

800,000 400,000 400,000 800,000 800,000

2.4 โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมรถยนต

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย

งาน

พัสดุ

100,000 7,500 7,500 7,500 22,500 7,500 7,500 7,500 22,500 7,500 7,500 7,500 22,500 7,500 7,500 7,500 22,500 90,000

2.5 โครงการดูแล

บํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

งาน

พัสดุ

36,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 36,000

2.6 โครงการดูแล

บํารุงรักษาลิฟท อาคาร

เรียน 6

งาน

พัสดุ

68,480 68,480 68,480 68,480

2.7 โครงการ โครงการ

ดูแลบํารุงรักษาลิฟท 

อาคารเรียน 8

งาน

พัสดุ

90,000 90,000 90,000 90,000

2.8 โครงการการใหบริการ

หองน้ํา-หองสวม

งาน

พัสดุ

410,000 41,000 41,000 82,000 41,000 41,000 41,000 123,000 41,000 41,000 41,000 123,000 41,000 41,000 82,000 410,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ชื่อสกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก

 ที่ใช

ที่ใช

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมไตร

มาส 4

รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

2.9 โครงการดูแล

บํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟา

งาน

พัสดุ

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000

2.10 โครงการซอมแซม 

บํารุงรักษาสายไฟฟา

ในวิทยาลัย

งาน

พัสดุ

35,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 5,000 5,000 35,000

2.12 โครงการปรับเพิ่ม

ความเร็วเครือขาย

อินเทอรเน็ต

งาน

ศูนย

ขอมูล

480,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 480,000

2.14 โครงการจัดทําความ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการดานการ

จัดการอาชีวศึกษา 

และหนวยงานตาง ๆ

งาน

ความ

รวมมือ

30,000 6,000 6,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000 30,000

2.15 โครงการการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการ

สอนของครู

งานวิจั

ยฯ

500 250 250 250 250 500

2.16 โครงการการพัฒนาการ

เรียนรูดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการและการเรียน

การสอน

งานวิจั

ยฯ

50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ชื่อสกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก

 ที่ใช

ที่ใช

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมไตร

มาส 4

รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

2.17 โครงการการศึกษา

ความตองการ ความ

พึงพอใจของสถาน

ประกอบการตอ

คุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย

งานวิจั

ยฯ

4,000 4,000 4,000 4,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.

ตามงบประมาณ

16,489,000

3.1  - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ

คนรุนใหมและหุนยนต

งานวิจั

ยฯ

180,000 36,000 36,000 36,000 36,000 72,000 36,000 36,000 36,000 36,000 180,000

3.2  - อุดหนุนโครงการลด

ปญหาการออกกลางคัน

135,000 9,000 9,000 9,750 27,750 9,750 9,750 9,750 29,250 9,750 9,750 9,750 29,250 9,750 9,750 9,750 29,250 115,500

 - อุดหนุนโครงการ

ขยายโอกาสบทบาท

ศูนยซอมสราง

365,000 91,250 91,250 91,250 273,750 91,250 91,250 365,000

 - ทุนการศึกษาเฉลิม

ราชกุมารี

22,500 22,500 22,500 22,500

 - อุดหนุนโครงการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  (15ป)

13,240,000 740,000 900,000 1,160,000 2,800,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 3,480,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 3,480,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 3,480,000 13,240,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ชื่อสกุล งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก

 ที่ใช

ที่ใช

ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมไตร

มาส 4

รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

 - อุดหนุนโครงการจัด

ศูนยฝกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาระยะสั้น

227,500 113,750 113,750 113,750 113,750 227,500

 - อุดหนุนโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม

620,000 310,000 310,000 620,000 620,000

 - อุดหนุนกิจกรรม

องคการวิชาชีพ

อุตสาหกรรม

48,000 3,500 3,500 41,000 48,000 4,100 4,100 4,100 12,300 4,100 4,100 4,100 12,300 4,100 4,100 4,100 12,300 84,900

 - อุดหนุนการหา

รายไดระหวางเรียน

235,000 29,375 29,375 58,750 29,375 29,375 29,375 29,375 58,750 29,375 29,375 29,375 88,125 235,000

 - อุดหนุนโครงการ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

1,330,000 35,000 55,000 124,000 214,000 124,000 124,000 124,000 372,000 124,000 124,000 124,000 372,000 124,000 124,000 124,000 372,000 1,330,000

3.3  - ทุนการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี

30,000 30,000 30,000 30,000

3.4  - โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถทางภาษา

56,000 3,000 3,000 5,000 11,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 56,000

4 โครงการพิเศษ (ไมใช

เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4.1 โครงการ

 
4.2 โครงการ
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