
หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนบัสนนุ

ค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการเร่ง

ประสิทธภิาพการ

สอนครูอาชีวศึกษา

3.โครงการจดัหา

บคุลากร

สนบัสนนุเพื่อคืน

ครูใหน้กัเรียน

4.โครงการ

ทนุการศึกษา

เฉลิมราชกมุารี 

(ปวช.)

4.โครงการ

ทนุการศึกษา

เฉลิมราชกมุารี

 (ปวส.)

รวมทั้งสิ้น

4,764,370.00  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   

 - งบบคุลากร 2,597,455.00  -                -               -             -        2,597,455.00 -                -                 -                -                -              -               2,597,455.00   

 - งบด าเนนิงาน 666,915.00     1,488,272.91   1,088,000.00  -             -        3,243,187.91 -                -                 -                -                -              -               3,243,187.91   

 - งบลงทนุ 1,500,000.00  -                -               -             -        1,500,000.00 -                -                 -                -                -              -               1,500,000.00   

 - งบเงินอดุหนนุ -                -                -               85,000.00    -        85,000.00     1,964,320.50   -                 -                57,500.00       15,000.00     2,036,820.50 2,121,820.50   

 - งบรายจา่ยอื่น -                -                -               -             -        -               -                189,600.00       117,600.00      -                -              307,200.00    307,200.00      

 2. แผนงาน........... -               -               -              -            -       -               -               -                -               -               -             -               -                

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ

 - งบรายจา่ยอื่น

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

สรุปผลการใชจ้่ายเงิน  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใชจ้่ายเงินปปีจัจุบนั (ป ี2561) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

6.โครงการ

อาชีวะอาสา

7.โครงการขยาย

โอกาสการศึกษา

วชิาชีพฯ (Fix it 

Center 

Thailand 4.0)

8.โครงการขยาย

โอกาสการศึกษา

วชิาชีพฯ (Fix it 

Center )

 9.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

10.โครงการ

ฝึกอบรม

หลักสูตรระยะ

ส้ันฐาน

สมรรถนะ 

ภาคฤดูร้อน

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............. -               -               -              -            -       -               123,745.00    234,160.00     535,838.00    29,800.00     43,200.00    966,743.00    966,743.00      

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน -               -                

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ -               -                

 - งบรายจา่ยอื่น 123,745.00      234,160.00       535,838.00      29,800.00       43,200.00     966,743.00    966,743.00      

 2. แผนงาน……..... -               -               -              -            -       -               -               -                -               -               -             -               -                

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ

 - งบรายจา่ยอื่น

แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใชจ้่ายเงินปปีจัจุบนั (ป ี2561) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

11.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

12.โครงการผลิต

 พฒันา 

เสริมสร้าง

คุณภาพชีวติครู 

คณาจารย ์ฯ

13.โครงการ

ตรวจความ

พร้อมรถ ตรวจ

ความพร้อมคน ฯ

14.โครงการลด

ปญัหาการออก

กลางคันฯ

15.ชีววถิีเพื่อ

การพฒันา

อยา่งยั่งยนื
รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............ -               -               -              -            -       -               60,000.00      30,000.00       51,640.00      24,985.00     17,200.00    183,825.00    183,825.00      

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน -               -                

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ -                -               -                

 - งบรายจา่ยอื่น 60,000.00       30,000.00        51,640.00       24,985.00       17,200.00     183,825.00    183,825.00      

 2. แผนงาน.......... -               -               -              -            -       -               -               -                -               -               -             -               -                

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ

 - งบรายจา่ยอื่น

แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใชจ้่ายเงินปปีจัจุบนั (ป ี2561) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

16.โครงการเงิน

อดุหนนุค่า

อปุกรณ์การ

เรียนของ

นกัเรียนฯ

รวมทั้งสิ้น

 1. แผนงาน............ -               -               -              -            -       -               73,850.00      -                -               -               -             73,850.00     73,850.00       

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน -               -                

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ -                -               -                

 - งบรายจา่ยอื่น 73,850.00       -                 -                -                -              73,850.00     73,850.00       

 2. แผนงาน.......... -               -               -              -            -       -               -               -                -               -               -             -               -                

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ

 - งบรายจา่ยอื่น

แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม

สรุปผลการใชจ้่ายเงิน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใชจ้่ายเงินปปีจัจุบนั (ป ี2561) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



1. ประมาณการรายรับ 22,245,054 บาท

 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 4,489,370 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 2,094,269.60             บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2,395,100.00             บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 17,755,684 บาท

งบบุคลากร 5,987,880 บาท

งบด าเนินงาน 3,723,304 บาท

งบลงทุน 1,500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 4,928,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,616,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 17,755,684 บาท

งบบุคลากร 5,987,880 บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 6,051,240 บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 336,360    บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,665,560 บาท

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 3,058,320 บาท 

 - ค่าจ้างช่ัวคราว (ครูต่างชาติ) 264,000    บาท

งบด าเนินงาน 3,723,304 บาท

 -  ค่าตอบแทน 1,010,000 บาท

 -  ค่าใช้สอย 913,344    บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,069,960 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 730,000    บาท

งบลงทุน 1,500,000 บาท

 -  ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพืน้ฐานช่างอุตสาหกรรม 1,500,000 บาท

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม



งบเงินอุดหนุน 4,928,400 บาท

 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 446,500    บาท

 -  ค่าหนังสือเรียน/ต าราเรียน 876,000    บาท

 -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 216,200    บาท

 -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 423,000    บาท

 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 2,814,200 บาท

 -  โครงการส่ิงประดิษฐ์ฯ 85,000     บาท

 -  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 10,000     บาท

 -  โครงการทุนการศึกษาฯ 57,500     บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,616,100 บาท

 -   โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ     29,100     บาท

 -   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 25,000     บาท

 -   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 80,000     บาท

 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 475,000    บาท

     เพือ่ชุมชน Fix it Center

 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 250,000    บาท

     เพือ่ชุมชน Fix it Center Thailand 4.0

 -   โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600    บาท

 -   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน 117,600    บาท

 -   โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 90,000     บาท

     คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 -   โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 339,800    บาท

 -   โครงการอาชีวะอาสา 20,000     บาท

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

 - งบบคุลากร 9,929,324.29  9,929,324.29 3,258,480.00      13,187,804.29  759,057.98   13,946,862.27 

เงินเดือนข้าราชการ 6,484,853.00  6,484,853.00 6,484,853.00   6,484,853.00  

เงินวทิยฐานะ 576,461.29     576,461.29   576,461.29      576,461.29     

เงินประจ าต าแหน่ง 184,800.00     

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -               -             -                -               

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 346,830.00     346,830.00   346,830.00      346,830.00     

เงินอืน่ๆ 25,200.00      25,200.00     25,200.00       25,200.00      

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,521,180.00  2,521,180.00 2,521,180.00   2,521,180.00  

ค่าจา้งชัว่คราว 3,258,480.00      3,258,480.00   76,977.98    3,335,457.98  

ค่าจา้งชัว่คราว (ครูต่างชาติ) 264,000.00   264,000.00     

ค่าครองชีพชัว่คราว (ลูกจา้งชัว่คราว) 418,080.00   418,080.00     

 -  งบด าเนินงาน 796,040.00     681,040.00     380,000.00    2,657,080.00 162,924.00        2,820,004.00   ######## 3,999,978.00  

      - ค่าตอบแทน 120,000.00    260,000.00    100,000.00   480,000.00   480,000.00      730,000.00   1,210,000.00  

ค่าเช่าบ้าน (ขัน้ต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 10,000.00    10,000.00     10,000.00       -             10,000.00      

เงินค่าสอนพิเศษ 120,000.00  250,000.00   100,000.00 470,000.00   470,000.00      730,000.00   1,200,000.00  

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วทิยาลยัเทคนิคป่าพะยอม

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

      - ค่าใช้สอย 293,000.00    160,000.00    453,000.00   162,924.00       615,924.00      349,974.00   965,898.00     

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าคอมพิวเตอร์)

ค่าเช่ารถยนต์ (ขัน้ต่ า)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 150,000.00     160,000.00     -              310,000.00   310,000.00      290,000.00   600,000.00     

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -             -                -             -               

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 30,000.00      30,000.00     30,000.00       30,000.00      



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -             -                10,000.00    10,000.00      

ค่าจา้งเหมาบริการ (ค่าบริการขนขยะมูลฝอย) 24,480.00    24,480.00      

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (พนร.) 113,000.00     113,000.00   113,000.00      113,000.00     

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจา้ง) 162,924.00        162,924.00      25,494.00    188,418.00     

          - ค่าวัสดุ 383,040.00    261,040.00    280,000.00   924,080.00   -                 924,080.00      100,000.00   1,024,080.00  

วสัดุส านักงาน 60,000.00      50,000.00       -              110,000.00   110,000.00      50,000.00    160,000.00     

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00      60,000.00       110,000.00   110,000.00      50,000.00    160,000.00     

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000.00      10,000.00     10,000.00       10,000.00    20,000.00      

วสัดุการศึกษา 235,040.00     106,040.00     341,080.00   341,080.00      341,080.00     

วสัดุงานบ้านงานครัว 15,000.00       15,000.00     15,000.00       -             15,000.00      

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา -                   -                -               

วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00       20,000.00     20,000.00       -             20,000.00      

วสัดุก่อสร้าง 20,000.00      20,000.00     20,000.00       -             20,000.00      

วสัดุประชาสัมพันธ/์โฆษณา 8,000.00        10,000.00       18,000.00     18,000.00       7,000.00      25,000.00      

วสัดุฝึกระยะส้ัน 280,000.00    280,000.00   280,000.00      280,000.00     

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขัน้ต  า) 800,000.00    -             800,000.00   800,000.00      -             800,000.00     

ค่าโทรศัพท์ 40,000.00       40,000.00     40,000.00       -             40,000.00      

ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟ้า 740,000.00     740,000.00   740,000.00      -             740,000.00     

ค่าไปรษณีย์ 20,000.00       20,000.00     20,000.00       -             20,000.00      

 - งบลงทุน

  3.1 ครุภัณฑ์

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบเงินอุดหนุน 80,000.00     80,000.00     2,043,560.00     72,500.00  -                2,196,060.00   2,196,060.00  

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 80,000.00      80,000.00     80,000.00       80,000.00      

 - อุดหนุนโครงการวจิยัและพัฒนา -               

 - อุดหนุน อศ.กช. -               



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500.00   72,500.00       72,500.00      

 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

2,043,560.00      2,043,560.00   2,043,560.00  

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน -                 -                -               

 - อุดหนุนนักเรียนเจงัหวดัภาคใต้

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพพาณิชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์

 - งบรายจ่ายอื น ######## 1,319,020.00   1,319,020.00  

 - โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนฯ  

   ในระบบรถโดยสารประจ าทางฯ

28,860.00     28,860.00       28,860.00      

 - โครงการอาชีวะอาสา 124,360.00   124,360.00      124,360.00     

 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 

และหมวด3

28,860.00     28,860.00       

28,860.00      

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 30,000.00     30,000.00       30,000.00      

 - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

30,000.00     30,000.00       30,000.00      

 - โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

60,000.00     60,000.00       60,000.00      

 - โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00   189,600.00      189,600.00     

 - โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00   117,600.00      117,600.00     



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - 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     

 - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 60,000.00     60,000.00       60,000.00      

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E to E) 43,200.00     43,200.00       43,200.00      

 - โครงการชีววถิีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 17,200.00     17,200.00       17,200.00      

 - โครงการ ######## 1,381,790.00  

โครงการประชาสัมพันธ ์วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 40,000.00     40,000.00      

โครงการจดัท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 1,000.00       1,000.00        

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 20,850.00     20,850.00      

โครงการจดัท าสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน 9,500.00       9,500.00        

โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษา 21,000.00     21,000.00      

โครงการจดัหายาและเวชภัณฑ์ 15,000.00     15,000.00      

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2562

90,000.00     90,000.00      

โครงการลดใช้ขยะพลาสติก วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 30,000.00     30,000.00      

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภายในและภายนอก

วทิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

200,000.00    200,000.00     

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ 

แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

22,000.00     22,000.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์พัดลม แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ 6,000.00       6,000.00        

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ 38,000.00     38,000.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเชือ่มไฟฟ้า 90,000.00     90,000.00      



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าก าลัง ห้อง 

3501 (ชัน้ลอย)

11,200.00     11,200.00      

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 70,000.00     70,000.00      

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

70,000.00     70,000.00      

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 15,000.00     15,000.00      

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพบุคลากรในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562

200,000.00    200,000.00     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การจดัท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และ

แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC

13,700.00     13,700.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์งานวทิยบริการและห้องสมุด 31,000.00     31,000.00      

โครงการพัฒนาปรับปรุงวทิยบริการและห้องสมุด 29,000.00     29,000.00      

โครงการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 30,000.00     30,000.00      

โครงการจดัหาตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 22,800.00     22,800.00      

โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ แผนกวชิา

เทคนิคพื้นฐาน

5,500.00       5,500.00        

โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน 22,000.00     22,000.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร) 13,000.00     13,000.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (พัดลม) 1,000.00       1,000.00        

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (งานวดัผล) 23,000.00     23,000.00      

โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์  (ตู้เก็บเอกสาร) 5,000.00       5,000.00        

โครงการจดัท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561

18,240.00     18,240.00      



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/   

หุ่นยนต์

วจิยัสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ

2.โครงการ

ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

3.โครงการหา

รายได้ระหวา่งเรียน
4.โครงการอืน่ๆ รวมทั้งสิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตัิการ (ป ี2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการพิธมีอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561

33,000.00     33,000.00      

โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุม ชัน้ 3 ตึก

อ านวยการ

20,000.00     20,000.00      

โครงการจดัหาส่ือการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน 165,000.00    165,000.00     

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง 

พ้ืนที 



แผนกวิชา/ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนิน

งานที่รบัผิดชอบ ที่ใช้ ใชจ้รงิ การแล้ว

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 404,500.00   

1 โครงการพธิมีอบประกาศนยีบตัรนกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 งานทะเบยีน 33,000.00     

2 โครงการท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 งานทะเบยีน 33,000.00     

3 โครงการประชาสัมพนัธ ์วทิยาลัยเทคนคิปา่พะยอม งานประชาสัมพนัธ์ 30,000.00     24,108.00  P

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวทิยาลัย งานประชาสัมพนัธ์ 20,000.00     19,990.00  P

5 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา งานวางแผนฯ 2,000.00       

6 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายในวทิยาลัยเทคนคิปา่พะยอม งานศูนย์ข้อมูลฯ 50,000.00     P

7 โครงการพฒันาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา งานประกันฯ 12,500.00     

8 โครงการจัดท าสมุดบนัทึกนกัศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 11,500.00     11,490.00  P

9 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาระบบทวภิาคีก่อนออกฝึกงาน งานทวภิาคี 1,000.00       

10 โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน งานทวภิาคี 2,000.00       2,000.00   P

11 โครงการสัมมนานกัศึกษาฝึกงานระบบทวภิาคี ประจ าป ี2561 งานทวภิาคี 2,500.00       

12 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา  2/2560 งานปกครอง 12,000.00     6,000.00   P

13 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา  1/2561 งานปกครอง 12,000.00     6,000.00   P

14 โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มเส่ียง งานปกครอง ไม่ใช้งปม.

15 โครงการติดตามนกัเรียน นกัศึกษา จบการศึกษา ปกีารศึกษา 2560 งานแนะแนวฯ 1,500.00       

16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน งานแนะแนวฯ 10,000.00     

17 โครงการปฐมนเิทศและปรับเปล่ียนพฤติกรรม นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ 

ประจ าปกีารศึกษา  2561

งานแนะแนวฯ 10,000.00     10,000.00  

P

18 โครงการปจัฉิมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00     8,600.00   P

19 โครงการบริจาคโลหติ ประจ าปกีารศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 1) งานสวสัดิการฯ 1,000.00       900.00      P

20 โครงการบริจาคโลหติ ประจ าปกีารศึกษา 2562 (คร้ังท่ี 2) งานสวสัดิการฯ 1,000.00       

21 โครงการสวสัดิการน้ าด่ืมของนกัเรียน นกัศึกษา งานสวสัดิการฯ 25,000.00     20,566.00  P

22 โครงการจัดหายาและเวชภณัฑ์ งานสวสัดิการฯ 25,000.00     10,082.00  P

23 โครงการตรวจสุภาพของนกัเรียน นกัศึกษาและบคุลากร ปกีารศึกษา 2561 งานสวสัดิการฯ 99,500.00     1,300.00   P

24 โครงการเยี่ยมหอพกัและบา้นเช่า งานสวสัดิการฯ ไม่ใช้งปม.

 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม



แผนกวิชา/ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนิน

งานที่รบัผิดชอบ ที่ใช้ ใชจ้รงิ การแล้ว

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ ########

25 โครงการ ประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ของ

นกัเรียน นกัศึกษา

งานวจิัยฯ 65,000.00     

26 โครงการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ของครู งานวจิัยฯ 10,000.00     

27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิัยฯ 10,000.00     12,903.00  P

28 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียนของนกัเรีน นกัศึกษาท่ียากจน งานส่งเสริมฯ 10,000.00     

29 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งานส่งเสริมฯ 80,000.00     

30 โครงการประเมินศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมฯ 5,000.00       

31 โครงการ English for you แผนกวชิาสามัญฯ 1,000.00       1,000.00   P

32 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปกีารศึกษา 2561 แผนกวชิาสามัญฯ 1,500.00       1,500.00   P

33 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ. แผนกวชิาสามัญฯ 5,000.00       4,998.00   P

34 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค แผนกวชิาสามัญฯ 4,760.00       4,760.00   P

35 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างก่อสร้าง ปงีบประมาณ 2561 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง 3,000.00       

36 โครงการศึกษาดูงานประจ าปกีารศึกษา 1/2561 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง 3,400.00       

37 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปงีบประมาณ 2561แผนกวชิาช่างก่อสร้าง 1,000.00       

38 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวชิาชีพช่างก่อสร้าง ปงีบประมาณ 2561 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง 1,000.00       

39 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพวิเตอร์ฯ2,000.00       

40 โครงการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการ แผนกวชิาเทคนคิคอมพวิเตอร์ฯ3,000.00       3,000.00   P

41 โครงการบริการวชิาการและบริการวชิาชีพ แผนกวชิาเทคนคิคอมพวิเตอร์ฯ2,000.00       

42 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวชิาชีพช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00       

43 โครงการท าบญุแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 2,000.00       

44 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00       

45 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างยนต์ (ภายใน) แผนกวชิาช่างยนต์ 3,000.00       3,000.00   P

46 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 14,600.00     5,000.00   P

47 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิงปท่ีี 20/2560 แผนกวชิาช่างยนต์ 5,000.00       

48 โครงการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาช่างยนต์ 1,000.00       

49 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ 1,000.00       

50 โครงการแข่งขันตอบปญัหาทางวชิาการ แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ 1,000.00       

51 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพช่างเช่ือมโลหะ แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ 1,000.00       

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
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52 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ 1,000.00       

53 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ 1,000.00       

54 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปกีารศึกษา 1/2561 แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 18,000.00     

55 โครงการอนรัุกษธ์รรมชาติ รักษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไม่ใช้งปม.

56 โครงการท าบญุแผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00       3,000.00   P

57 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน  ปท่ีี 4 แผนกวชิาช่างไฟฟา้ 3,000.00       

58 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพช่างไฟฟา้ก าลัง (Project) แผนกวชิาช่างไฟฟา้ ไม่ใช้งปม.

59 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการบญัชี 4,200.00       

60 โครงการประกวดโครงงานวชิาชีพ แผนกวชิาการบญัชี แผนกวชิาการบญัชี 1,000.00       

61 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาการบญัชี 1,000.00       1,000.00   P

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการวชิาชีพบญัชี แผนกวชิาการบญัชี 4,000.00       1,000.00   P

63 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพบญัชี ระดับ อศจ.2561 แผนกวชิาการบญัชี 7,140.00       7,140.00   P

64 โครงการกิจกรรมวนันกัขาย Marketing Day แผนกวชิาการตลาด 3,000.00       3,000.00   P

65 โครงการพฒันาบคุลิกภาพนกัขาย-นกัการตลาด แผนกวชิาการตลาด 2,000.00       2,000.00   P

66 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการตลาด 2,000.00       

67 โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวชิาชีพคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 4,900.00       

68 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ ชมรมวชิาชีพคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 1,580.00       

69 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชมรมวชิาชีพคอมพวิเตอร์แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 1,000.00       

70 โครงการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไม่ใช้งปม.

71 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2560 แผนกวชิาการโรงแรม 3,800.00       

72 โครงการประกวดโครงการวชิาชีพ แผนกวชิาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 1,600.00       1,600.00   P

73 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00       

74 โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ แผนกวชิาการโรงแรม ไม่ใช้งปม.

75 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบคุลิกภาพนกัเรียน สาขางานวชิาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 2,400.00       2,400.00   P

76 โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกิจกรรม 8,500.00       11,905.00  P

77 โครงการ Big cleaning Day งานกิจกรรม 10,000.00     

78 โครงการส่งเสริมกีฬาระดับจังหวดั งานกิจกรรม 10,000.00     2,700.00   P

79 โครงการแข่งขันกีฬาสี งานกิจกรรม 25,000.00     25,000.00  P

80 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การวชิาชีพฯ งานกิจกรรม 7,000.00       5,000.00   P

 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
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81 โครงการประกวดร้องเพลง งานกิจกรรม 4,500.00       4,500.00   P

82 โครงการประชุมวชิาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษางานกิจกรรม 3,000.00       

83 โครงการประชุมวชิาการองค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย  ระดับจังหวดังานกิจกรรม 5,000.00       

84 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม คร้ังท่ี 1) งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

85 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (แก้กิจกรรม คร้ังท่ี 2) งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

86 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ งานกิจกรรม 720.00         

87 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ งานกิจกรรม 720.00         

88 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

89 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติด งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

90 โครงการการเสริมสร้างประชาธปิไตยในสถานศึกษา งานกิจกรรม 3,000.00       

91 โครงการวนัปยิมหาราช งานกิจกรรม 1,700.00       1,000.00   P

92 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  งานกิจกรรม 5,000.00       

93 โครงการวนัมาฆบชูา งานกิจกรรม 1,000.00       

94 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ งานกิจกรรม 3,000.00       3,000.00   P

95 โครงการวนัวสิาขบชูา งานกิจกรรม 1,000.00       1,000.00   P

96 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (พธิไีหวค้รู) งานกิจกรรม 12,000.00     12,000.00  P

97 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกิจกรรม 21,000.00     9,000.00   P

98 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ งานกิจกรรม 40,000.00     40,000.00  P

99 โครงการวนัเข้าพรรษา งานกิจกรรม 1,500.00       1,500.00   P

100 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

101 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกิจกรรม 5,000.00       

102 โครงการสานฝันวนัเด็ก งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

103 โครงการวนัสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ งานกิจกรรม 1,500.00       

104 โครงการพธิเีข้าประจ ากองลูกเสือวสิามัญ (ติดแถบ 3 สี) งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

105 โครงการวนัวชิราวธุ ประจ าป ี2560 งานกิจกรรม 1,700.00       1,500.00   P

106 โครงการเข้าค่ายพกัแรมและเดินทางไกลลูกเสือวสิามัญ งานกิจกรรม 25,000.00     

107 โครงการจัดซ้ือวสัดุงานลูกเสือ งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

108 โครงการซ้ืออุปกรณ์ลูกเสือวสิามัญ งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม



แผนกวิชา/ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนิน

งานที่รบัผิดชอบ ที่ใช้ ใชจ้รงิ การแล้ว

109 โครงการจัดท าแฟม้ประวติัประจ าตัวผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 10,000.00     

110 โครงการเยี่ยมบา้น/บา้นเช่า/หอ้งพกั/ท่ีอยู่อาศัยผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 15,000.00     

111 โครงการติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมา งานครูท่ีปรึกษา 5,000.00       

112 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง งานครูท่ีปรึกษา 20,000.00     

113 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) งานโครงการพเิศษฯ 750,000.00    60,250.00  P

114
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภยั

แนน่อนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2561 (เทศกาลปใีหม่)

งานโครงการพเิศษฯ 46,280.00     20,000.00  P

115
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภยั

แนน่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

งานโครงการพเิศษฯ 22,780.00     22,780.00  P

116
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วง

เทศกาลปใีหม่ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวนิยัจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00     

117
โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วง

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวนิยัจราจร”

งานโครงการพเิศษฯ 10,000.00     

118 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะท่ี 1งานโครงการพเิศษฯ 28,860.00     28,860.00  P

119 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก ระยะท่ี 2งานโครงการพเิศษฯ 50,000.00     

โครงการพิเศษ (เงนิรายไดส้ถานศึกษา) 614,570.00   

120 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพฒันาคุณภาพบคุลากรใน

องค์กร ประจ าปงีบประมาณ 2561

งานบคุลากร 279,480.00    

121 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ส าหรับพร้ิน ใบรบ .และใบประกาศนยีบตัร งานทะเบยีน 12,890.00     12,000.00  P

122 โครงการปรับปรุงหอ้งพกัครูและหอ้งเรียน (แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ)์ แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ8์,000.00       3,400.00   P

123 โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 10,000.00     

124 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ านกัเรียนและครูช้ัน1,2 แผนกวชิาช่างยนต์ แผนกวชิาช่างยนต์ 2,000.00       

125 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง16,000.00     15,500.00  P

126 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการช่างไฟฟา้ก าลัง หอ้ง 3501 (ช้ันลอย) แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง18,200.00     

127 โครงการพฒันาหอ้งเรียน และหอ้งปฏบิติัการแผนกวชิาเทคนคิพื้นฐาน แผนกวชิาเทคนคิพื้นฐาน15,000.00     8,145.00   P

128 โครงการซ่อมครุภณัฑ์แผนกวชิาเทคนคิพื้นฐาน แผนกวชิาเทคนคิพื้นฐาน19,000.00     

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม



129 โครงการติดต้ังพดัลมติดผนงัหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ27,500.00     

130 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ30,000.00     

131 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์โนค๊บุ๊ค แผนกวชิาการบญัชี 27,000.00     26,300.00  P

แผนกวิชา/ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนิน

งานที่รบัผิดชอบ ที่ใช้ ใชจ้รงิ การแล้ว

132 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ (HED Projector) สาขางานการโรงแรมแผนกวชิาการโรงแรม 16,000.00     16,000.00  P

133 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ (พดัลม) แผนกวชิาการโรงแรม 4,500.00       

134 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (งานพฒันาหลักสูตร)+ปร้ินเตอร์ งานพฒันาหลักสูตรฯ 25,000.00     21,100.00  P

135 โครงการการจัดซ้ือครุภณัฑ์ งานวดัผลและประเมินผล 22,000.00     

136 โครงการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ์งานวทิยบริการและหอ้งสมุด งานวทิยบริการและหอ้งสมุด50,000.00     

137 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ (HED Projector) งานส่ือการเรียนการสอน 32,000.00     

โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 45,000.00    

138 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประจ าปี

งบประมาณ 2561

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี35,000.00     29,800.00  P

139 โครงการจัดต้ังและพฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง วทิยาลัยเทคนคิปา่พะยอมแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์10,000.00     

เพิม่เตมิ งบประมาณ บกศ.

140 โครงการรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์26,485.00     5,700.00   P

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

141 โครงการสถานศึกษาคุรธรรม งานกิจกรรม 89,300.00     64,265.00  P

142 โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง งานบคุลากร 1,000.00       1,000.00   P

143 โครงการนเิทศติดตามนกัศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 19,920.00     5,990.00   P

144 โครงการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC งานพฒันาหลักสูตร 3,850.00       3,850.00   P

145 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านต่างๆ และโครงการ งานบคุลากร 10,000.00     8,510.00   P

ชีววถิีเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน

146 โครงการสถานศึกษาสีขาว งานปกครอง 10,000.00     

โครงการพเิศษ เพิม่เตมิ

147 โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 59,000.00     58,985.00  P

สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 7,500,454 7,500,454

1 งานตามภาระงานประจ า 5,223,304 5,223,304

1.1 งบด าเนินงาน 3,723,304 3,723,304

1.2 งบลงทุน 1,500,000 1,500,000

  - ชดุปฏิบัติการพื้นฐานชา่งอตุสาหกรรม 1,500,000 1,500,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 397,500 397,500

2.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560
งานทะเบียน 33,000.00         

33,000

2.2 โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561
งานทะเบียน 33,000.00         

33,000

2.3 โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานประชาสัมพันธ์ 30,000.00         30,000

2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ 20,000.00         20,000

2.5 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

 ของสถานศึกษา
งานวางแผนฯ 2,000.00           

2,000

2.6 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายใน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานศูนยข์อ้มลูฯ 50,000.00         

50,000

2.7 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา งานประกนัฯ 12,500.00         12,500

2.8 โครงการจัดท าสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคี 4,500.00           4,500

ปฏทินิการปฏบิตัิราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคปา่พะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วย : บาท

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



2.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน งานทวภิาคี 1,000.00           1,000

2.10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน งานทวภิาคี 2,000.00           2,000

2.11 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจ าปี 

2561
งานทวภิาคี 2,500.00           

2,500

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิ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 กลุ่มเส่ียง งานปกครอง ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

2.15 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา ปี

การศึกษา 2560
งานแนะแนวฯ 1,500.00           

1,500

2.16 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน งานแนะแนวฯ 10,000.00         10,000

2.17 โครงการปฐมนิเทศและปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียน 

นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2561
งานแนะแนวฯ 10,000.00         

10,000

2.18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000.00         10,000

2.19 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2561 (คร้ังที่ 1) งานสวสัดิการฯ 1,000.00           1,000

2.20 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (คร้ังที่ 2) งานสวสัดิการฯ 1,000.00           1,000

2.21 โครงการสวัสดิการน้ าด่ืมของนักเรียน นักศึกษา งานสวสัดิการฯ 25,000.00         25,000

2.22 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ งานสวสัดิการฯ 25,000.00         25,000

2.23 โครงการตรวจสุภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 งานสวสัดิการฯ 99,500.00         
99,500

2.24 โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า งานสวสัดิการฯ ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,265,080 1,265,080

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.1
โครงการ ประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา
งานวจิยัฯ 65,000.00         

65,000

3.2 โครงการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย ของครู
งานวจิยัฯ 10,000.00         

10,000

3.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ งานวจิยัฯ 10,000.00         10,000

3.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรีน นักศึกษาที่

ยากจน
งานส่งเสริมฯ 10,000.00         

10,000

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา
งานส่งเสริมฯ 80,000.00         

80,000

3.6 โครงการประเมินศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา
งานส่งเสริมฯ 5,000.00           

5,000

3.7 โครงการ English for you แผนกวชิาสามญัฯ 1,000.00           1,000

3.8 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 แผนกวชิาสามญัฯ 1,500.00           1,500

3.9 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับ อศจ. แผนกวชิาสามญัฯ 5,600.00           5,600

3.10 โครงการประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย) ระดับภาค แผนกวชิาสามญัฯ 4,160.00           4,160

3.11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 

2561
แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,000.00           

3,000

3.12 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 3,400.00           3,400

3.13 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ปีงบประมาณ 2561
แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00           

1,000

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.14 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างก่อสร้าง 

ปีงบประมาณ 2561
แผนกวชิาชา่งกอ่สร้าง 1,000.00           

1,000

3.15 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00           2,000

3.16 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ 3,000.00           3,000

3.17 โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ฯ 2,000.00           2,000

3.18 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00           1,000

3.19 โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 2,000.00           2,000

3.20 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00           1,000

3.21 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ (ภายใน) แผนกวชิาชา่งยนต์ 3,000.00           3,000

3.22 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์ภาคเรียนที่ 

1/2561 แผนกวชิาชา่งยนต์ 14,600.00         
14,600

3.23 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 20/2560 แผนกวชิาชา่งยนต์ 5,000.00           5,000

3.24 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1/2561 แผนกวชิาชา่งยนต์ 1,000.00           1,000

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.25 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00           1,000

3.26 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00           1,000

3.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00           1,000

3.28 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00           1,000

3.29 โครงการศึกษาดูงาน แผนกวชิาชา่งเชื่อมโลหะ 1,000.00           1,000

3.30 โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2561 แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า 18,000.00         18,000

3.31 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์ส่ิงแวดล้อม แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.32 โครงการท าบุญแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า 3,000.00           3,000

3.33 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน  ปีที่ 4 แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า 3,000.00           3,000

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.34 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง (Project) แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.35 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการบัญชี 4,200.00           4,200

3.36 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00           1,000

3.37 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาการบัญชี 1,000.00           1,000

3.38 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีและ

บุคลิกภาพนักบัญชี
แผนกวชิาการบัญชี 4,000.00           

4,000

3.39 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับ อศจ.2561 แผนกวชิาการบัญชี 7,140.00           7,140

3.40 โครงการกิจกรรมวันนักขาย Marketing Day แผนกวชิาการตลาด 3,000.00           3,000

3.41 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด แผนกวชิาการตลาด 2,000.00           2,000

3.42 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวชิาการตลาด 2,000.00           2,000

3.43 โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ฯ 4,900.00           4,900

3.44 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ฯ 1,580.00           
1,580

3.45 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ฯ 1,000.00           1,000

3.46 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แผนกวชิาการโรงแรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.47 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 2/2560 แผนกวชิาการโรงแรม 3,800.00           3,800

3.48 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 1,600.00           1,600

3.49 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แผนกวชิาการโรงแรม 1,000.00           1,000

3.50 โครงการส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ แผนกวชิาการโรงแรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.51 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน สาขางาน

วิชาการโรงแรม แผนกวชิาการโรงแรม 2,400.00           
2,400

3.52 โครงการ TO BE NUMBER ONE งานกจิกรรม 8,500.00           8,500

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.53 โครงการ Big cleaning Day งานกจิกรรม 10,000.00         10,000

3.54 โครงการส่งเสริมกีฬาระดับจังหวัด งานกจิกรรม 10,000.00         10,000

3.55 โครงการแข่งขันกีฬาสี งานกจิกรรม 25,000.00         25,000

3.56 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์วิชาชีพฯ งานกจิกรรม 7,000.00           7,000

3.57 โครงการประกวดร้องเพลง งานกจิกรรม 4,500.00           4,500

3.58 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00           
3,000

3.59 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย  ระดับจังหวัด งานกจิกรรม 5,000.00           
5,000

3.60 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม       

(แก้กิจกรรม คร้ังที่ 1)
งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

4.61 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม      

(แก้กิจกรรม คร้ังที่ 2) งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม.
ไม่ใช้งปม.

3.62 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ งานกจิกรรม 720.00             720

3.63 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ งานกจิกรรม 720.00             720

3.64 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.68 โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา งานกจิกรรม 3,000.00           3,000

3.69 โครงการวันปิยมหาราช งานกจิกรรม 1,700.00           1,700

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.70 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานกจิกรรม 5,000.00           5,000

3.71 โครงการวันมาฆบูชา งานกจิกรรม 1,000.00           1,000

3.72 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ
งานกจิกรรม 3,000.00           

3,000

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.73 โครงการวันวิสาขบูชา งานกจิกรรม 1,000.00           1,000

3.74 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   (พิธีไหว้ครู) งานกจิกรรม 12,000.00         12,000

3.75 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 21,000.00         21,000

3.76 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ งานกจิกรรม 40,000.00         40,000

3.77 โครงการวันเข้าพรรษา งานกจิกรรม 1,500.00           1,500

3.78 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.79 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกจิกรรม 5,000.00           5,000

3.80 โครงการสานฝันวันเด็ก งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.
3.81 โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ งานกจิกรรม 1,500.00           1,500

3.82 โครงการพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  (ติดแถบ 3 สี) งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.83 โครงการวันวชิราวุธ ประจ าปี 2560 งานกจิกรรม 1,700.00           1,700

3.84 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ งานกจิกรรม 25,000.00         25,000

3.85 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานลูกเสือ งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.86 โครงการซ้ืออุปกรณ์ลูกเสือวิสามัญ งานกจิกรรม ไม่ใช้งปม. ไม่ใช้งปม.

3.87 โครงการจัดท าแฟ้มประวัติประจ าตัวผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา 10,000.00             
10,000              

3.88 โครงการเยี่ยมบ้าน/บ้านเช่า/ห้องพัก/ที่อยู่อาศัยผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา 15,000.00             15,000              

3.89 โครงการติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคันใน

ภาคเรียนที่ผ่านมา
งานครูที่ปรึกษา

5,000.00              

5,000                

3.90 โครงการ รับ-ตาม-ส่ง งานครูที่ปรึกษา 20,000.00             20,000              

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



3.91 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน            

(Fix it Center) งานโครงการพิเศษฯ
500,000.00           

500,000             

3.92 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน

ใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561      

(เทศกาลปีใหม่)
งานโครงการพิเศษฯ

46,280.00             46,280              

3.93 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน

ใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 

(เทศกาลสงกรานต์)
งานโครงการพิเศษฯ

47,080.00             47,080              

3.94 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน

สถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ าใจ งานโครงการพิเศษฯ
10,000.00             10,000              

3.95 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน

สถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 “ขับรถมี

น้ าใจ รักษาวินัยจราจร”
งานโครงการพิเศษฯ

10,000.00             10,000              

3.96 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับ

กรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 1 งานโครงการพิเศษฯ
50,000.00             

50,000              

3.97 โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะกับ

กรมการขนส่งทางบก ระยะที่ 2
งานโครงการพิเศษฯ

50,000.00             

50,000              

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./) 614,570 614,570

4.1 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2561
งานบุคลากร 279,480.00           

279,480

4.2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ส าหรับพร้ิน ใบรบ.และใบ

ประกาศนียบัตร
งานทะเบียน 12,890.00             

12,890              

4.3 โครงการปรับปรุงห้องพักครูและห้องเรียน (แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์)
แผนกวชิาสามญัสัมพันธ์ 8,000.00              

8,000                

4.4 โครงการซ่อมแซมโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวชิาชา่งยนต์ 10,000.00             10,000              

4.5 โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนและครูชั้น1,2 แผนกวิชา

ช่างยนต์
แผนกวชิาชา่งยนต์ 2,000.00              

2,000                

4.6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าก าลัง 16,000.00             16,000              

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560



งบรายจา่ย/รายการ      งาน/แผนก        ที่

ใช้จา่ย
ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

4.7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าก าลัง ห้อง 

3501 (ชั้นลอย)
แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าก าลัง 18,200.00             

18,200              

4.8 โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน 15,000.00             
15,000              

4.9 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 19,000.00             19,000              

4.1 โครงการติดต้ังพัดลมติดผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27,500.00             27,500              

4.11 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000.00             30,000              

4.12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊คบุ๊ค แผนกวชิาการบัญชี 27,000.00             27,000              

4.13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ               

(HED Projector) แผนกวชิาการโรงแรม 16,000.00             
16,000              

4.14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พัดลม) แผนกวชิาการโรงแรม 4,500.00              4,500                

4.15
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัฒนา

หลักสูตร)+ปร้ินเตอร์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 25,000.00             25,000              

4.16 โครงการการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งานวดัผลและประเมนิผล 22,000.00             22,000              

4.17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์งานวิทยบริการ

และห้องสมุด งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 50,000.00             
50,000              

4.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ (HED 

Projector) งานส่ือการเรียนการสอน 32,000.00             
32,000              

5 โครงการพิเศษ (นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร) 45,000.00           45,000

5.1
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ 2561
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 35,000.00             35,000

5.2
โครงการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกวชิาสามญัสัมพันธ์ 10,000.00             10,000


