






รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

 ฝ่ายวิชาการ       
1 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

สู่ความเป็นเลิศ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 270,000.00 10,900.00 259,100.00 

  

  - การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ทางวิชาชีพ (PLC) 

    (1,700.00)   ไม่มี   

  - การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน 
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  (PLC) 

    (4,200.00)   ไม่มี   

 - กิจกรรมอบรมกรอบคุณวุฒิ      (5,000.00)   ครูบางท่านไม่ได้เข้าร่วมการอบรม 
เนื่องจากติดไปราชการ 

 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  “การขยายผลการใช้งานระบบ 
  บริหารสถานศึกษา ศธ.02  
  ออนไลน์ (Std2018.vec.go.th)”  
  สำหรับกลุ่มครูและครูที่ปรึกษา 

  -  ไม่มี   

2 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 360,000.00 34,000.00 
(งปม. 170,000) 

326,000.00 ไม่มี 
 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 100,000.00 500.00 99,500.00 ไม่มี 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

นางสาวสุภาภรณ์  โตโสภณ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

260,000.00 51,484.00  208,516.00      

  1. โครงการการทดสอบทาง 
   การศึกษา ระดับชาติ ด้าน 
   อาชีวศึกษา (V-Net) ประจำ 
   ปีการศึกษา 2563 

  
- 

 
   1. นักเรียนที่ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ ขาดสอบจำนวนมาก 
   2. รหัส Password ใน 
ใบคาร์บอน ไม่ชัดเจน จึงทำให้
นักเรียนมีปัญหาในการเข้าทำ
แบบทดสอบ     

  

  2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ    
 

   (19,994.00) 
 

    1. การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคปฏิบัติ บางสาขาวิชาใช้เวลา 
ในการทดสอบนาน ทำให้การส่งผล
การทดสอบช้ากว่ากำหนด 
   2. เนื่องจากภาคเรียนที่ 2/2563 
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพจัดส่งล่าช้า 
ทำให้บางสาขาวิชาชีพไม่สามารถ
ดำเนินการจัดทดสอบนักเรียน 
นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 15 ตาม
กำหนดเวลาในปฏิทินได้ ต้องเลื่อน
การสอบออกไปสัปดาห์ที่ 16-17 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

  3. โครงการทดสอบปลายภาค  
   2/2563 และ 1/2564 

     (9,576.00)       1. สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
ให้ผู้สอนจัดสอบออนไลน์เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม แต่ผู้เข้า
สอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ทำให้เกิดปัญหาระหว่างสอบ 
   2. ข้อสอบบางรายวิชาไม่ได้
บรรจุกระดาษคำตอบเข้าไปในซอง
ข้อสอบ 
   3. โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ในการนั่งสอบ
บางตัวชำรุด ควรนำไปซ่อมแซม 

  

  4. โครงการวิพากย์การนำเสนอ 
   ผลงานวิจัยและเผยแพร่ 
   ผลงานวิจัยฯ 

    (21,914.00)   ไม่มี   

5 โครงการ  Project Exhibition 
2021 

นางกาญจนา  มั่นดี 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

    30,000.00  24,456.00  5,544.00  ไม่มี   

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน นางสาวอภิรดา  ม่วงทอง 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

    10,000.00  9,476.00  524.00  ไม่มี  

7 โครงการอาชีวะรักการอ่านพัฒนา 
สู่อาเซียน 

นางสาวอภิรดา  ม่วงทอง 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

    15,000.00  -    15,000.00  ไม่มี  
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ นางสาวอภิรดา  ม่วงทอง 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

    2,400.00  -    2,400.00     1. การวางแผนและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ยังไม่ทั่วถึง 
   2. มีนักเรียนบางส่วนขาดแคลน
อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ  
แท๊ปเลต สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

  

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 
และนักเรียนฯ 

นางบุศรา  คงศักดิ ์ และ 
ครูสาขาวิชาการบัญชีทุกคน 

    52,000.00  15,674.00  36,326.00 ไม่มี   

   - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   วิชาชีพการบัญชีเพื่อก้าวสู่ 
   การเป็นนักบัญชียุคใหม่ 

           

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสุนันทา  พุฒโต  และครู 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      1,000.00  960.00  40.00  ไม่มี   

11 โครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์ 
หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ 

    20,000.00  5,000.00  15,000.00 ไม่มี   

12 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ 

น.ส. สภุาพร  หนูฤทธิ์ 
น.ส. ธนัชขา ยมนา 
น.ส. กาญจนา  กลิ่นหอม 
น.ส. มลฤดี สุธรรมรักขต ิ
น.ส. ทิพวรรณ  สุขแก้ว 

    41,845.00    41,845.00  - ไม่มี   
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

13 โครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ  
คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น 
(จำหน่ายเค้กปีใหม่ 2564) 

หัวหน้าสาขาวิชา   
และครูสาขาวิชาอาหาร 
และโภชนาการ ทุกคน 

- - - เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 จึงทำ
ให้ยอดจำหน่ายเค้กและคุกก้ีปีใหม่
ลดลง วิทยาลัยจึงได้ทำการจัด
จำหน่ายเฉพาะบริเวณหน้า
วิทยาลัยเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็น
การป้องกันการติดเชื้อของนักเรียน 
นักศึกษา 

  

14 โครงการการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

น.ส. ศศิรินทร์  มหาวงศนันท์
นางประเทือง  จุลวาทิน 
น.ส.จันทร์จิรา  ภมรศิลปธรรม 
น.ส. รวิสรา  อ่อนคำพา 

   100,000.00  (16,784.00) 100,000.00  ไม่มี เบิกจาก 
เงิน งปม. 
สิ่งประดิษฐ์  
ที่ได้รับจัดสรร 
107,000 บาท 

รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 1,262,245.00 194,295.00 1,067,950.00    
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร       
1 โครงการ...งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ ์(ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายภัทรพล  โพธิหิรัญ 
น.ส.จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม 
นายสุพจน์  ใจน้อย 

- - - ไม่มี   

2 โครงการพัฒนาความรู้และเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากร
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ 

นางสุภาวกุล  ภักดีศรี 
หัวหน้างานบุคลากร 

   200,000.00  27,205.00 62,707.00  ไม่มี   

 -  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   หลักสูตรการพัฒนาทักษะ 
   การสร้างห้องเรียนออนไลน์ของ 
   สถานศึกษา บน Free Social  
   Learning Platform ในการจัด  
   การเรียนการสอนสำหรับกลุ่ม 
   ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
   รหัสหลักสูตร 625152001 

  110,088.00  ไม่มี  
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษาและจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

นางสุภาวกุล  ภักดีศรี 
หัวหน้างานบุคลากร 

1,156,800.00  1,121,974.66  34,825.34 ไม่มี งปม. และ 

เงินรายได้ฯ  

4 โครงการวิทยาลัยเครือข่าย
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่อง
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
(อศจ.) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง 
หัวหน้างานบัญชี 

    20,000.00  3,102.00  16,898.00   ไม่มี   

5 โครงการของหายได้คืน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์       2,000.00        2,000.00  -    1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา กรอกข้อมูล 
รายละเอียดของสิ่งของ/จำนวน
เงิน ไม่สมบูรณ์ 
   2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา เก็บสิ่งของ/เงินได้
ไม่มากรอกรายละเอียด 
   3. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา เก็บสิ่งของ/เงินได้ 
นำมาส่ง ไม่พบเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ภายใน/นอกวิทยาลัย 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
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6 โครงการเสียงตามสายยามเช้า
ภายใน วอศ.อต. 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ - - -    1. นักเรียน นักศึกษา ผู้ร่วม
โครงการ มาจัดรายการดำเนินงาน
ไม่ได้ หรือมาช้าเกินเวลา
ปฏิบัติงาน 
   2. บางวันเครื่องเสียงเกิดการ
ขัดข้อง  

  

รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,378,800.00  1,264,369.66 114,430.34     
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 
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 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
1 โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 

นางชูเกษม  ถิรพงศ์พันธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

    40,000.00    40,000.00  ไม่มี   

2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ของนักเรียน นักศึกษา 

นางอรพิน  เกตุจันทร์ 
นางสาวศรัญญา  หงษ์แพง 
และนางสาวรัตนา  จันมา 

   107,000.00  90,216.00 
โครงงานวิทยฯ 

16,784 บาท 

-  ไม่มี เบิกจากเงิน  
งปม. ที่ได้รับ 
จัดสรร 
107,000 บาท 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงข้อมูล  V-cop.net  

นายชินกฤต  ประสารยา 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

- - -    1. การดำเนินงานต้องใช้
ระยะเวลาในการประสานความ
ร่วมงานทีเก่ียวข้อง เพ่ือทำความ
เข้าใจ กระบวนการและความ
ร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
   2. การเกิดโรคระบาด โควิค 19  
ทำให้เกิดความไม่สะดวกในเรื่อง
การประสานงาน 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ 
ได้รับจัดสรร ที่ใช้ไป คงเหลือ 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

นายชินกฤต  ประสารยา 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

    50,000.00      50,000.00  -    1. เนื่องจาก การเกิดโรคระบาด 
โควิค 19 ทำให้หาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการพัฒนาเครือข่ายที่สนับสนุน
การทำงานอุปกรณ์เดิมทั้งภายใน
จังหวัดและต่างจังหวัด และราคา
สูง ใช้ระยะเวลานานในการจัดหา 
   2. งบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 
เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ 

  

5 โครงการความร่วมมือสถานศึกษากับ
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถาน
ประกอบการ 

นางรุ่งทิพย์  ปินตา 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

    25,000.00  11,385.00  13,615.00  ไม่มี   

รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 222,000.00 168,385.00 53,615.00     

        

รวมโครงการทั้งสิ้น 2,863,045.00 1,627,049.66 1,235,995.34    

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 บางโครงการงบประมาณท่ีใช้จริง น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 


