วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบนั (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

4,764,370.00

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจยั สร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวม

1.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยฯ

โครงการ
2.โครงการเร่ง 3.โครงการจัดหา 4.โครงการ
4.โครงการ
ประสิทธิภาพการ
บุคลากร
ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา
สอนครูอาชีวศึกษา สนับสนุนเพื่อคืน เฉลิมราชกุมารี เฉลิมราชกุมารี
ครูให้นกั เรียน
(ปวช.)
(ปวส.)

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

1,488,272.91 1,088,000.00

85,000.00

-

7,425,642.91

2,221,915.50

453,760.00

705,078.00

112,285.00

75,400.00

3,384,613.50

10,810,256.41

1. แผนงาน........... 4,764,370.00 1,488,272.91 1,088,000.00

85,000.00

-

7,425,642.91

1,964,320.50

189,600.00

117,600.00

57,500.00

15,000.00 2,344,020.50

9,769,663.41

-

-

2,597,455.00

-

-

-

-

-

-

2,597,455.00

-

-

3,243,187.91

-

-

-

-

-

-

3,243,187.91

-

-

1,500,000.00

-

-

-

-

-

-

1,500,000.00

-

85,000.00

-

-

- งบบุคลากร

2,597,455.00

- งบดาเนินงาน

666,915.00

- งบลงทุน

1,500,000.00

-

-

1,488,272.91 1,088,000.00
-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

2. แผนงาน...........

-

-

-

-

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

85,000.00

1,964,320.50

189,600.00
-

117,600.00
-

57,500.00

15,000.00 2,036,820.50

-

-

-

-

307,200.00
-

2,121,820.50
307,200.00
-

แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบนั (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต
6.โครงการ
อาชีวะอาสา
ปวช.

1. แผนงาน.............

ปวส.

-

ระยะสั้น

-

-

สิ่งประดิษฐ์/ วิจยั สร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

-

-

รวม

-

123,745.00

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
7.โครงการขยาย 8.โครงการขยาย 9.โครงการ
โอกาสการศึกษา โอกาสการศึกษา ขยายและ
วิชาชีพฯ (Fix it วิชาชีพฯ (Fix it ยกระดับการ
Center
Center )
จัดการ
Thailand 4.0)
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

234,160.00

535,838.00

29,800.00

เป็นเงิน
10.โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะ
สั้นฐาน
สมรรถนะ
ภาคฤดูร้อน

43,200.00

รวมทั้งสิ้น

966,743.00

966,743.00

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

-

-

-

-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน…….....
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

123,745.00
-

-

-

-

-

-

-

234,160.00
-

535,838.00
-

29,800.00
-

43,200.00
-

966,743.00
-

966,743.00
-

แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบนั (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

1. แผนงาน............

ปวส.

-

ระยะสั้น

-

-

สิ่งประดิษฐ์/ วิจยั สร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

-

-

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
11.โครงการ 12.โครงการผลิต 13.โครงการ 14.โครงการลด
ส่งเสริมการ
พัฒนา
ตรวจความ
ปัญหาการออก
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้าง
พร้อมรถ ตรวจ
กลางคันฯ
อิสระในกลุ่ม คุณภาพชีวติ ครู ความพร้อมคน ฯ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา คณาจารย์ ฯ

รวม

-

60,000.00

30,000.00

51,640.00

24,985.00

เป็นเงิน
15.ชีววิถีเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

17,200.00

รวมทั้งสิ้น

183,825.00

183,825.00

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

-

-

-

-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

-

- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน..........
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

60,000.00
-

-

-

-

-

-

-

30,000.00
-

51,640.00
-

24,985.00
-

17,200.00
-

183,825.00
-

183,825.00
-

แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบนั (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

1. แผนงาน............

รวมทั้งสิ้น

ปวส.

-

ระยะสั้น

-

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจยั สร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

-

-

เป็นเงิน

16.โครงการเงิน
อุดหนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียนของ
นักเรียนฯ

รวม

-

73,850.00

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

73,850.00

73,850.00

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

-

-

-

-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

-

- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน..........
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

73,850.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,850.00
-

73,850.00
-

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
1. ประมาณการรายรับ

22,245,054 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

4,489,370 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

2,094,269.60 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

2,395,100.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ

17,755,684 บาท

งบบุคลากร

5,987,880 บาท

งบดาเนินงาน

3,723,304 บาท

งบลงทุน

1,500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

4,928,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,616,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

17,755,684 บาท
5,987,880 บาท

- เงินเดือนข้าราชการ

6,051,240 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจา

336,360 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,665,560 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราว

3,058,320 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพืน้ ฐานช่างอุตสาหกรรม

264,000 บาท
3,723,304 บาท
1,010,000 บาท
913,344 บาท
1,069,960 บาท
730,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งบเงินอุดหนุน

4,928,400 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

446,500 บาท

- ค่าหนังสือเรียน/ตาราเรียน

876,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

216,200 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

423,000 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน

2,814,200 บาท

- โครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ

85,000 บาท

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

10,000 บาท

- โครงการทุนการศึกษาฯ

57,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,616,100 บาท

- โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ

29,100 บาท

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

25,000 บาท

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

80,000 บาท

- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

475,000 บาท

เพือ่ ชุมชน Fix it Center
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

250,000 บาท

เพือ่ ชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

189,600 บาท

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน 117,600 บาท
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

90,000 บาท

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 339,800 บาท
- โครงการอาชีวะอาสา

20,000 บาท

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

รวม

9,929,324.29

9,929,324.29

6,484,853.00

เงินวิทยฐานะ

576,461.29

เงินประจาตาแหน่ง

184,800.00

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินอืน่ ๆ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-

รวมทั้งสิน้

3,258,480.00

เงินรายได้
รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

13,187,804.29

759,057.98 13,946,862.27

6,484,853.00

6,484,853.00

6,484,853.00

576,461.29

576,461.29

576,461.29

-

-

-

346,830.00

346,830.00

346,830.00

346,830.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

2,521,180.00

2,521,180.00

2,521,180.00

2,521,180.00

ค่าจ้างชัว่ คราว

76,977.98

3,335,457.98

ค่าจ้างชัว่ คราว (ครูต่างชาติ)

264,000.00

264,000.00

ค่าครองชีพชัว่ คราว (ลูกจ้างชัว่ คราว)

418,080.00

418,080.00

- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน

3,258,480.00

162,924.00

3,258,480.00

796,040.00

681,040.00

380,000.00

2,657,080.00

2,820,004.00

120,000.00

260,000.00

100,000.00

480,000.00

480,000.00

10,000.00

10,000.00

470,000.00

470,000.00

######## 3,999,978.00
730,000.00

1,210,000.00

ค่าเช่าบ้าน (ขัน้ ต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

10,000.00
120,000.00

250,000.00 100,000.00

730,000.00

10,000.00
1,200,000.00

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าใช้สอย

ปวช.

ปวส.

293,000.00

160,000.00

150,000.00

160,000.00

ระยะสัน้

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

รวม
453,000.00

162,924.00

เงินรายได้
รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

615,924.00

349,974.00

965,898.00

310,000.00

290,000.00

600,000.00

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าคอมพิวเตอร์)
ค่าเช่ารถยนต์ (ขัน้ ต่า)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์

-

310,000.00
-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-

30,000.00

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

ค่าซ่อมสิง่ ก่อสร้าง

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

รวม
-

เงินรายได้
รวมทั้งสิน้
-

ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าบริการขนขยะมูลฝอย)
ค่าเงินสมทบประกันสังคม (พนร.)

113,000.00

113,000.00

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้าง)
- ค่าวัสดุ

1,024,080.00

110,000.00

110,000.00

50,000.00

160,000.00

110,000.00

110,000.00

50,000.00

160,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

106,040.00

341,080.00

341,080.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

50,000.00

60,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000.00

280,000.00
-

924,080.00

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

วัสดุประชาสัมพันธ์/โฆษณา

20,000.00

ค่าโทรศัพท์

341,080.00
-

-

15,000.00
-

20,000.00

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

20,000.00

18,000.00

18,000.00

280,000.00

280,000.00

800,000.00

800,000.00

-

800,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

-

40,000.00

740,000.00

740,000.00

740,000.00

-

740,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

20,000.00

20,000.00
10,000.00

วัสดุฝึกระยะสัน้
- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ตา)

-

-

8,000.00

113,000.00
100,000.00

50,000.00

วัสดุก่อสร้าง

24,480.00

924,080.00

60,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

24,480.00

188,418.00

วัสดุสานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000.00

25,494.00

261,040.00

235,040.00

10,000.00

162,924.00

383,040.00

วัสดุการศึกษา

บกศ.

113,000.00
162,924.00

เป็นเงิน

280,000.00
800,000.00

-

7,000.00

25,000.00
280,000.00

ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 สิง่ ก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

- งบเงินอุดหนุน

80,000.00

80,000.00

- อุดหนุนสิง่ ประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์

80,000.00

80,000.00

เงินรายได้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี
2,043,560.00

72,500.00

-

รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

2,196,060.00

2,196,060.00

80,000.00

80,000.00

- อุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา

-

- อุดหนุน อศ.กช.

-

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

เงินรายได้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

รวมทั้งสิน้

72,500.00

รวมทั้งสิน้
72,500.00
2,043,560.00

2,043,560.00

เป็นเงิน

บกศ.
72,500.00
2,043,560.00

- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสัน้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

-

-

-

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอืน

########

1,319,020.00

1,319,020.00

28,860.00

28,860.00

28,860.00

124,360.00

124,360.00

124,360.00

- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2
และหมวด3

28,860.00

28,860.00

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

30,000.00

30,000.00

30,000.00

- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

30,000.00

30,000.00

30,000.00

- โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่
ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา

60,000.00

60,000.00

60,000.00

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

189,600.00

189,600.00

189,600.00

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600.00

117,600.00

117,600.00

- โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ
ในระบบรถโดยสารประจาทางฯ
- โครงการอาชีวะอาสา

28,860.00

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

เงินรายได้

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

- โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ

188,600.00

188,600.00

188,600.00

- โครงการ Fix it Center

550,000.00

550,000.00

550,000.00

- โครงการ Fix it Center Thailand 4.0

200,000.00

200,000.00

200,000.00

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ

60,000.00

60,000.00

60,000.00

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ (E to E)
- โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

43,200.00

43,200.00

43,200.00

17,200.00

17,200.00

17,200.00

- โครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

######## 1,381,790.00
40,000.00

40,000.00

1,000.00

1,000.00

20,850.00

20,850.00

9,500.00

9,500.00

โครงการสวัสดิการน้าดืม่ ของนักเรียน นักศึกษา

21,000.00

21,000.00

โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์

15,000.00

15,000.00

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562

90,000.00

90,000.00

โครงการลดใช้ขยะพลาสติก วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

30,000.00

30,000.00

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

200,000.00

200,000.00

22,000.00

22,000.00

6,000.00

6,000.00

โครงการจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์

38,000.00

38,000.00

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องเชือ่ มไฟฟ้า

90,000.00

90,000.00

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการจัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์พัดลม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

เงินรายได้
รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้ากาลัง ห้อง
3501 (ชัน้ ลอย)

11,200.00

11,200.00

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222

70,000.00

70,000.00

โครงการจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

70,000.00

70,000.00

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา

15,000.00

15,000.00

200,000.00

200,000.00

13,700.00

13,700.00

31,000.00

31,000.00

โครงการพัฒนาปรับปรุงวิทยบริการและห้องสมุด

29,000.00

29,000.00

โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

30,000.00

30,000.00

โครงการจัดหาตูเ้ หล็กบานเลือ่ นกระจก

22,800.00

22,800.00

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และ
แนวทางการขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ แผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

5,500.00

5,500.00

22,000.00

22,000.00

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ (ตูเ้ ก็บเอกสาร)

13,000.00

13,000.00

1,000.00

1,000.00

23,000.00

23,000.00

5,000.00

5,000.00

18,240.00

18,240.00

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ (พัดลม)
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ (งานวัดผล)
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ (ตูเ้ ก็บเอกสาร)
โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียนนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั ิการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

รวมทั้งสิน้

โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

2.โครงการ
1.โครงการ
3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
รายได้ระหว่างเรียน
เฉลิมราชกุมารี

เงินรายได้
รวมทั้งสิน้

เป็นเงิน

บกศ.

โครงการพิธมี อบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561

33,000.00

33,000.00

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุม ชัน้ 3 ตึก
อานวยการ
โครงการจัดหาสือ่ การศึกษาและสือ่ การเรียนการสอน

20,000.00

20,000.00

165,000.00

165,000.00

- สารองเพือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง
พื้นที

สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน

งานที่รบั ผิดชอบ

ที่ใช้

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

1
2
3
4
5

โครงการพิธมี อบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

งานทะเบียน

404,500.00
33,000.00

โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

งานทะเบียน

33,000.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

18
19
20
21
22

ใช้จริง

การแล้ว

โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานประชาสัมพันธ์

30,000.00 24,108.00

P

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์

20,000.00 19,990.00

P

งานวางแผนฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ

2,000.00
50,000.00

P

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันฯ

12,500.00

โครงการจัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน

งานทวิภาคี

11,500.00 11,490.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน

งานทวิภาคี

1,000.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

งานทวิภาคี

2,000.00

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจาปี 2561

งานทวิภาคี

2,500.00

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2/2560

งานปกครอง

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 1/2561

โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา

P

2,000.00

P

12,000.00

6,000.00

P

งานปกครอง

12,000.00

6,000.00

P

โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

งานปกครอง

ไม่ใช้งปม.

โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนวฯ

1,500.00

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวฯ

โครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561

10,000.00
10,000.00 10,000.00
P

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนวฯ

10,000.00

8,600.00

โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

งานสวัสดิการฯ

1,000.00

900.00

P
P

โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

งานสวัสดิการฯ

1,000.00

โครงการสวัสดิการน้าดื่มของนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการฯ

25,000.00 20,566.00

P

โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์

งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

25,000.00 10,082.00
99,500.00 1,300.00

P

งานสวัสดิการฯ

ไม่ใช้งปม.

23 โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561
24 โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า

P

สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

แผนกวิชา/

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน

งานที่รบั ผิดชอบ

ที่ใช้

งานวิจัยฯ

########
65,000.00

26 โครงการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู

งานวิจัยฯ

10,000.00

27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยฯ

10,000.00 12,903.00

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

25 โครงการ ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ

ใช้จริง

การแล้ว

นักเรียน นักศึกษา

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

P

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรีน นักศึกษาที่ยากจน

งานส่งเสริมฯ

10,000.00

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานส่งเสริมฯ

80,000.00

โครงการประเมินศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานส่งเสริมฯ

5,000.00

โครงการ English for you

แผนกวิชาสามัญฯ

1,000.00

1,000.00

P

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจาปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญฯ

1,500.00

1,500.00

P

โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ.

แผนกวิชาสามัญฯ

5,000.00

4,998.00

P

โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค

แผนกวิชาสามัญฯ

4,760.00

4,760.00

P

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

3,000.00

โครงการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 1/2561

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

3,400.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีงบประมาณ 2561แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1,000.00

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1,000.00
3,000.00

P

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ2,000.00

โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ3,000.00

โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ2,000.00

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

1,000.00

โครงการทาบุญแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

2,000.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

1,000.00

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน)

แผนกวิชาช่างยนต์

3,000.00

3,000.00

P

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2561

แผนกวิชาช่างยนต์

14,600.00

5,000.00

P

โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 20/2560

แผนกวิชาช่างยนต์

5,000.00

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1/2561

แผนกวิชาช่างยนต์

1,000.00

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00

สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/
งานที่รบั ผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน
ที่ใช้

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00

โครงการศึกษาดูงาน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1,000.00

ใช้จริง

การแล้ว

3,000.00

P

โครงการศึกษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 1/2561

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

18,000.00

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ไม่ใช้งปม.

โครงการทาบุญแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3,000.00

โครงการหมอไฟช่วยชุมชน ปีที่ 4

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3,000.00

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง (Project)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ไม่ใช้งปม.

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

แผนกวิชาการบัญชี

4,200.00

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

1,000.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชาการบัญชี

1,000.00

1,000.00

P

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

4,000.00

1,000.00

P

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ อศจ.2561

แผนกวิชาการบัญชี

7,140.00

7,140.00

P

โครงการกิจกรรมวันนักขาย Marketing Day

แผนกวิชาการตลาด

3,000.00

3,000.00

P

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด

แผนกวิชาการตลาด

2,000.00

2,000.00

P

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

แผนกวิชาการตลาด

2,000.00

1,600.00

P

โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 4,900.00

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,580.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมพิ
แผนกวิ
วเตอร์ชาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกวิชาการโรงแรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2560

แผนกวิชาการโรงแรม

3,800.00

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม

1,600.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชาการโรงแรม

1,000.00

โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์

แผนกวิชาการโรงแรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน สาขางานวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม

2,400.00

2,400.00

P

โครงการ TO BE NUMBER ONE

งานกิจกรรม

8,500.00 11,905.00

P

โครงการ Big cleaning Day

งานกิจกรรม

10,000.00

โครงการส่งเสริมกีฬาระดับจังหวัด

งานกิจกรรม

10,000.00

2,700.00

P

โครงการแข่งขันกีฬาสี

งานกิจกรรม

25,000.00 25,000.00

P

โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การวิชาชีพฯ

งานกิจกรรม

7,000.00

5,000.00

P

สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/
งานที่รบั ผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน
ที่ใช้

งานกิจกรรม
81 โครงการประกวดร้องเพลง
งานกิ
82 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึ
กษาจกรรม
83 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวังานกิ
ด จกรรม

4,500.00

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ใช้จริง

การแล้ว
4,500.00 P

3,000.00
5,000.00

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม ครั้งที่ 1)

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม ครั้งที่ 2)

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

720.00

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

720.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

งานกิจกรรม

3,000.00

โครงการวันปิยมหาราช

งานกิจกรรม

1,700.00

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

งานกิจกรรม

5,000.00

โครงการวันมาฆบูชา

งานกิจกรรม

1,000.00

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ

งานกิจกรรม

โครงการวันวิสาขบูชา

งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธไี หว้ครู)

1,000.00

P

3,000.00

3,000.00

P

1,000.00

1,000.00

P

งานกิจกรรม

12,000.00 12,000.00

P

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา

งานกิจกรรม

21,000.00

9,000.00

P

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

งานกิจกรรม

40,000.00 40,000.00

P

โครงการวันเข้าพรรษา

งานกิจกรรม

1,500.00

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

งานกิจกรรม

5,000.00

โครงการสานฝันวันเด็ก

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจกรรม

1,500.00

โครงการพิธเี ข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ (ติดแถบ 3 สี)

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการวันวชิราวุธ ประจาปี 2560

งานกิจกรรม

1,700.00

โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

25,000.00

โครงการจัดซื้อวัสดุงานลูกเสือ

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

โครงการซื้ออุปกรณ์ลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

1,500.00

P

1,500.00

P

สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/
งานที่รบั ผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน
ที่ใช้

109 โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียน

งานครูที่ปรึกษา

10,000.00

110 โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพัก/ที่อยู่อาศัยผู้เรียน

งานครูที่ปรึกษา

15,000.00

111 โครงการติดตามและจัดทาข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคันในภาคเรียนที่ผ่านมา งานครูที่ปรึกษา

5,000.00

ใช้จริง

การแล้ว

112 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง

งานครูที่ปรึกษา

113 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

งานโครงการพิเศษฯ 750,000.00 60,250.00
งานโครงการพิเศษฯ 46,280.00 20,000.00

P

P

20,000.00

114

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (เทศกาลปีใหม่)

115

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่นอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

งานโครงการพิเศษฯ 22,780.00 22,780.00

116

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินยั จราจร”

งานโครงการพิเศษฯ 10,000.00

117

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินยั จราจร”

งานโครงการพิเศษฯ 10,000.00

งานโครงการพิ
เศษฯ 28,860.00 28,860.00
118 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที
่1

P

P

งานโครงการพิ
เศษฯ 50,000.00
119 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะที
่2
โครงการพิเศษ (เงินรายได้สถานศึกษา)

120 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใน

งานบุคลากร

614,570.00
279,480.00

องค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561

121
122
123
124
125
126
127
128

โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ สาหรับพริ้น ใบรบ.และใบประกาศนียบัตร

งานทะเบียน

12,890.00 12,000.00

P

3,400.00

P

โครงการปรับปรุงห้องน้านักเรียนและครูชั้น1,2 แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลั16,000.00
ง
15,500.00

P

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการช่างไฟฟ้ากาลัง ห้อง 3501 (ชั้นลอย)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลั18,200.00
ง

โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
15,000.00

โครงการซ่อมครุภณ
ั ฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
19,000.00

โครงการปรับปรุงห้องพักครูและห้องเรียน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์8,000.00

โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ 10,000.00
2,000.00

8,145.00

P

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์27,500.00
ธรุ กิจ
129 โครงการติดตั้งพัดลมติดผนังห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์30,000.00
ธรุ กิจ
130 โครงการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี 27,000.00 26,300.00
131 โครงการจัดซื้อครุภณั ฑ์โน๊คบุ๊ค
สรุปโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่
132
133
134
135
136
137

โครงการ/กิจกรรม

แผนกวิชา/
งานที่รบั ผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนิน
ที่ใช้

ใช้จริง

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องฉายข้ามศรีษะ (HED Projector) สาขางานการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรม 16,000.00 16,000.00
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ (พัดลม)

แผนกวิชาการโรงแรม 4,500.00

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาหลักสูตร)+ปริ้นเตอร์

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 25,000.00 21,100.00

โครงการการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

P

การแล้ว
P
P

งานวัดผลและประเมินผล 22,000.00

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด งานวิทยบริการและห้องสมุด50,000.00
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องฉายข้ามศีรษะ (HED Projector)
โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ)

งานสื่อการเรียนการสอน 32,000.00

45,000.00
138 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี35,000.00 29,800.00
งบประมาณ 2561

P

แผนกวิชาสามัญสัมพัน10,000.00
ธ์
139 โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เพิม
่ เติม งบประมาณ บกศ.

140 โครงการรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5,700.00

P

89,300.00 64,265.00

P

แผนกวิชาสามัญสัมพัน26,485.00
ธ์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

141
142
143
144
145

โครงการสถานศึกษาคุรธรรม

งานกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

งานบุคลากร

1,000.00

1,000.00

P

โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน

งานทวิภาคี

19,920.00

5,990.00

P

โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

งานพัฒนาหลักสูตร

3,850.00

3,850.00

P

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านต่างๆ และโครงการ

งานบุคลากร

10,000.00

8,510.00

P

งานปกครอง

10,000.00

59,000.00 58,985.00

P

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

146 โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการพิเศษ เพิม
่ เติม

147 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน

7,500,454

7,500,454

5,223,304

5,223,304

1.1 งบดาเนินงาน

3,723,304

3,723,304

1.2 งบลงทุน

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

397,500

397,500

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1

งานตามภาระงานประจา

- ชุดปฏิบัตกิ ารพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
2

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา

33,000

งานทะเบียน

33,000.00

งานทะเบียน

33,000.00

2.3 โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานประชาสัมพันธ์

30,000.00

30,000

2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์

20,000.00

20,000

งานวางแผนฯ

2,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลฯ

50,000.00

งานประกันฯ

12,500.00
4,500.00

ประจาปีการศึกษา 2560
2.2 โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ประจาปี

การศึกษา 2561

2.5 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562

ของสถานศึกษา
2.6 โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายใน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
2.7 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.8 โครงการจัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน

งานทวิภาคี

33,000

2,000
50,000
12,500
4,500

2.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน

งานทวิภาคี

2.10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

งานทวิภาคี

1,000.00
2,000.00

งานทวิภาคี

2,500.00

2.11 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจาปี

2561
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

1,000
2,000
2,500

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน

2.12 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2/2560

งานปกครอง

12,000.00

12,000

2.13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 1/2561

งานปกครอง

12,000.00

12,000

2.14 โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

งานปกครอง

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

งานแนะแนวฯ

1,500.00

งานแนะแนวฯ

10,000.00

งานแนะแนวฯ

10,000.00

2.18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนวฯ

10,000.00

10,000

2.19 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

งานสวัสดิการฯ

1,000.00

1,000

2.20 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

งานสวัสดิการฯ

1,000.00

1,000

2.21 โครงการสวัสดิการน้าดื่มของนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการฯ

25,000.00

25,000

2.22 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์

งานสวัสดิการฯ

25,000.00

25,000

ประจาปีการศึกษา 2561

งานสวัสดิการฯ

99,500.00

2.24 โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า

งานสวัสดิการฯ

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

1,265,080

1,265,080

2.15 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปี

การศึกษา 2560
2.16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
2.17

โครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561

2.23 โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร

3

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

1,500
10,000
10,000

99,500

3.1

โครงการ ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา

3.2 โครงการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

งานวิจัย ของครู
3.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
3.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรีน นักศึกษาที่

ยากจน
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

65,000
งานวิจยั ฯ

65,000.00

งานวิจยั ฯ

10,000.00

งานวิจยั ฯ

10,000.00

งานส่งเสริมฯ

10,000.00

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

10,000
10,000
10,000
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน
80,000

งานส่งเสริมฯ

80,000.00

งานส่งเสริมฯ

5,000.00

3.7 โครงการ English for you

แผนกวิชาสามัญฯ

1,000

3.8 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจาปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญฯ

1,000.00
1,500.00

3.9 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ.

แผนกวิชาสามัญฯ

5,600.00

5,600

3.10 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค

แผนกวิชาสามัญฯ

4,160.00

4,160

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

3,000.00

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

3,400.00

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1,000.00

อาชีวศึกษา
3.6 โครงการประเมินศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา

3.11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ

2561
3.12 โครงการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 1/2561
3.13 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ปีงบประมาณ 2561

5,000

1,500

3,000
3,400
1,000

3.14 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างก่อสร้าง

1,000

ปีงบประมาณ 2561
3.15 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1,000.00

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ

3.16 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ

2,000
3,000

3.17 โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ

2,000.00
3,000.00
2,000.00

3.18 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

1,000.00

1,000

3.19 โครงการทาบุญแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

2,000

3.20 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชาช่างยนต์

3.21 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน)

แผนกวิชาช่างยนต์

2,000.00
1,000.00
3,000.00

แผนกวิชาช่างยนต์

14,600.00

3.23 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 20/2560

แผนกวิชาช่างยนต์

3.24 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1/2561

แผนกวิชาช่างยนต์

5,000.00
1,000.00

3.22 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์ภาคเรียนที่

1/2561

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

3.25 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

3.26 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ที่ใช้

2,000

1,000
3,000
14,600
5,000
1,000
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน
1,000

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1,000.00
1,000.00

3.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1,000.00

1,000

3.28 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1,000

3.29 โครงการศึกษาดูงาน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ไม่ใช้งปม.

1,000

3.30 โครงการศึกษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 1/2561

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3.31 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

1,000.00
1,000.00
18,000.00
ไม่ใช้งปม.

3.32 โครงการทาบุญแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3,000.00

3,000

3.33 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน ปีที่ 4

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3,000.00

3,000

1,000
18,000

3.34 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง (Project)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.35 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

แผนกวิชาการบัญชี

4,200.00

4,200

3.36 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

1,000.00

1,000

3.37

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.38 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีและ
บุคลิกภาพนักบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

1,000.00

1,000

แผนกวิชาการบัญชี

4,000.00

3.39 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ อศจ.2561

แผนกวิชาการบัญชี

7,140.00

7,140

3.40 โครงการกิจกรรมวันนักขาย Marketing Day

แผนกวิชาการตลาด

3,000

3.41 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด

แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการตลาด

3,000.00
2,000.00
2,000.00

โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3.44 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

4,900.00

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

1,580.00

3.45 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

1,000.00
ไม่ใช้งปม.

3.42 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3.43

3.46 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนกวิชาการโรงแรม
ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

4,000

2,000
2,000
4,900
1,580
1,000
ไม่ใช้งปม.
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน

3.47 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2560

แผนกวิชาการโรงแรม

3,800.00

3,800

3.48 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม

1,600.00

1,600

3.49

แผนกวิชาการโรงแรม

1,000.00

1,000

แผนกวิชาการโรงแรม

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

แผนกวิชาการโรงแรม

2,400.00

งานกิจกรรม

8,500.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

3.50 โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์
3.51 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน สาขางาน

วิชาการโรงแรม
3.52 โครงการ TO BE NUMBER ONE

2,400
8,500

3.53 โครงการ Big cleaning Day

งานกิจกรรม

3.54 โครงการส่งเสริมกีฬาระดับจังหวัด

งานกิจกรรม

3.55 โครงการแข่งขันกีฬาสี

งานกิจกรรม

3.56 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ

งานกิจกรรม

3.57 โครงการประกวดร้องเพลง

งานกิจกรรม

10,000.00
10,000.00
25,000.00
7,000.00
4,500.00

งานกิจกรรม

3,000.00

งานกิจกรรม

5,000.00

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

3.62 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

3.63 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

3.64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

งานกิจกรรม

720.00
720.00
ไม่ใช้งปม.
ไม่ใช้งปม.
3,000.00

งานกิจกรรม

1,700.00

1,700

3.58
3.59
3.60
4.61

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
(แก้กิจกรรม ครั้งที่ 1)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
(แก้กิจกรรม ครั้งที่ 2)

3.65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
3.68 โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
3.69 โครงการวันปิยมหาราช
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

10,000
10,000
25,000
7,000
4,500
3,000
5,000
ไม่ใช้งปม.
ไม่ใช้งปม.
720
720
ไม่ใช้งปม.
3,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน

3.70 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานกิจกรรม

5,000.00

5,000

3.71 โครงการวันมาฆบูชา

งานกิจกรรม

1,000.00

1,000

งานกิจกรรม

3,000.00

3.72 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

3,000

3.73 โครงการวันวิสาขบูชา

งานกิจกรรม

3.74 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธีไหว้ครู)

งานกิจกรรม

3.75 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
3.76 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

3.77 โครงการวันเข้าพรรษา

งานกิจกรรม

1,000.00
12,000.00
21,000.00
40,000.00
1,500.00

3.78 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.79 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

งานกิจกรรม

5,000

3.80 โครงการสานฝันวันเด็ก
3.81 โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

5,000.00
ไม่ใช้งปม.
1,500.00

3.82 โครงการพิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ (ติดแถบ 3 สี)

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.83 โครงการวันวชิราวุธ ประจาปี 2560

งานกิจกรรม

1,700.00

1,700

3.84 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

25,000.00

25,000

3.85

โครงการจัดซื้อวัสดุงานลูกเสือ

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.86

โครงการซื้ออุปกรณ์ลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

3.87

โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียน

งานครูที่ปรึกษา

10,000.00

งานครูที่ปรึกษา

15,000.00

3.88 โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพัก/ที่อยู่อาศัยผู้เรียน
3.89 โครงการติดตามและจัดทาข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคันใน

ภาคเรียนที่ผ่านมา
3.90 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

12,000
21,000
40,000
1,500

ไม่ใช้งปม.
1,500

10,000
15,000
5,000

งานครูที่ปรึกษา

5,000.00

งานครูที่ปรึกษา

20,000

20,000.00

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

1,000

งบประมาณ
ที่

ที่ใช้

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน

3.91 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
3.92

3.93

3.94
3.95

3.96

(Fix it Center)
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน
ใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(เทศกาลปีใหม่)
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน
ใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
(เทศกาลสงกรานต์)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้าใจ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 “ขับรถมี
น้าใจ รักษาวินัยจราจร”
โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับ
กรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1

3.97 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับ

กรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 2
4

งานโครงการพิเศษฯ

500,000
500,000.00
46,280.00

46,280

47,080.00

47,080

10,000.00

10,000

10,000.00

10,000

งานโครงการพิเศษฯ

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ

งานโครงการพิเศษฯ

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./)

50,000
50,000.00
50,000
50,000.00
614,570

4.1 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561

งานบุคลากร

279,480.00

4.2 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ สาหรับพริ้น ใบรบ.และใบ
ประกาศนียบัตร

งานทะเบียน

12,890.00

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8,000.00

4.3 โครงการปรับปรุงห้องพักครูและห้องเรียน (แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์)
4.4 โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
4.5 โครงการปรับปรุงห้องน้านักเรียนและครูชั้น1,2 แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
ช่างยนต์
4.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

614,570
279,480
12,890
8,000
10,000

10,000.00

2,000

2,000.00

16,000

16,000.00
งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560

งบรายจ่าย/รายการ
4.7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้ากาลัง ห้อง

งาน/แผนก
ใช้จา่ ย

ที่

ที่ใช้

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเป็นเงิน
18,200

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

18,200.00

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

15,000.00

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

19,000.00

19,000

4.1 โครงการติดตั้งพัดลมติดผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27,500.00

27,500

4.11 โครงการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30,000.00

30,000
27,000

3501 (ชั้นลอย)
4.8 โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
4.9 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

4.12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊คบุ๊ค

15,000

แผนกวิชาการบัญชี

27,000.00

4.13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายข้ามศีรษะ
(HED Projector)

แผนกวิชาการโรงแรม

16,000.00

4.14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พัดลม)

แผนกวิชาการโรงแรม

4,500.00

4,500

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

25,000.00

25,000

งานวัดผลและประเมินผล

22,000.00

22,000

งานวิทยบริการและห้องสมุด

50,000.00

งานสื่อการเรียนการสอน

32,000.00

4.15

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัฒนา
หลักสูตร)+ปริ้นเตอร์

4.16 โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์
4.17 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์งานวิทยบริการ

และห้องสมุด
4.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายข้ามศีรษะ (HED
Projector)
5

โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ)

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.2
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
5.1

16,000

50,000
32,000

45,000.00

45,000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

35,000.00

35,000

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

10,000.00

10,000

