ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
1. ประมาณการรายรับ

23,060,505 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

7,276,068 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

2,061,668.31 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

5,214,400.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร

2,723,280 บาท

งบดาเนินงาน

5,410,186 บาท

งบลงทุน

1,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

5,438,033 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,212,938 บาท

15,784,437 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

18,376,707 บาท

งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา

5,881,433 บาท
5,952,480 บาท
293,400 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,431,440 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราว

3,185,993 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)

264,000 บาท

งบดาเนินงาน

5,410,186 บาท

- ค่าตอบแทน

2,154,000 บาท

- ค่าใช้สอย

1,271,186 บาท

- ค่าวัสดุ

1,085,000 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

900,000 บาท

งบลงทุน
- เครื่องเชื่อมมิกแม๊ก
งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
5,163,990 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

421,800 บาท

- ค่าหนังสือเรียน/ตาราเรียน

888,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

204,240 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

432,000 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน

2,911,950 บาท

- โครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ

133,000 บาท

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

128,000 บาท

- โครงการทุนการศึกษาฯ

45,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

921,098 บาท
227,500 บาท

- โครงการอาชีวะอาสา

36,598 บาท

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

70,000 บาท

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

87,000 บาท

- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

500,000 บาท

เพือ่ ชุมชน Fix it Center

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
หน่วย : บาท

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ

ปวช.

ปวส.

9,441,720.00

189,600.00

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

รวม

9,631,320.00

3,185,993.00

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

12,817,313.00

1,485,257.30 14,302,570.30

5,952,480.00

5,952,480.00

5,952,480.00

5,952,480.00

512,400.00

512,400.00

512,400.00

512,400.00

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

134,400.00

134,400.00

134,400.00

134,400.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

293,400.00

293,400.00

293,400.00

293,400.00

2,431,440.00

2,431,440.00

2,431,440.00

2,431,440.00

เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง

เงินอื่นๆ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว

828,082.00

4,321,275.00

ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)

264,000.00

264,000.00

ค่าครองชีพชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว)

393,175.30

393,175.30

2,360,626.00

2,893,000.00

5,253,626.00

710,000.00

1,360,000.00

2,070,000.00

- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่า)

117,600.00

1,606,060.00

189,600.00

307,200.00

574,040.00

2,190,100.00

460,000.00 250,000.00

710,000.00

-

-

3,185,993.00

170,526.00

3,493,193.00

-

-

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

100,000.00

100,000.00

100,000.00

160,000.00

260,000.00

150,000.00

610,000.00

610,000.00

1,200,000.00

1,810,000.00

370,660.00 100,000.00

470,660.00

641,186.00

630,000.00

1,271,186.00

460,000.00

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าคอมพิวเตอร์)

170,526.00
-

-

-

ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่า)

-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

150,000.00

100,000.00

250,000.00

250,000.00

500,000.00

750,000.00

50,000.00

100,000.00

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ

80,000.00

(ค่าบริการขนขยะมูลฝอย)
24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

96,180.00

96,180.00

96,180.00

96,180.00

170,526.00

170,526.00

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้าง)
วัสดุสานักงาน

50,000.00
80,000.00

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (พนร.)
- ค่าวัสดุ

-

170,526.00
475,400.00 174,040.00
150,000.00

60,000.00

-

659,440.00
210,000.00

-

659,440.00

245,000.00

904,440.00

210,000.00

80,000.00

290,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

100,000.00

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

รวม

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

100,000.00

100,000.00

70,000.00

170,000.00

5,000.00

25,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

165,400.00

64,040.00

229,440.00

229,440.00

229,440.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง

50,000.00

วัสดุประชาสัมพันธ์/โฆษณา

10,000.00

10,000.00

วัสดุฝึกระยะสั้น
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตา)
ค่าโทรศัพท์

300,000.00

50,000.00

72,000.00

30,000.00

30,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

30,000.00

-

-

350,000.00

350,000.00

72,000.00

72,000.00

658,000.00

ค่าไปรษณีย์
- งบลงทุน

1,008,000.00
72,000.00

ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า

เป็นเงิน

192,000.00

50,000.00

242,000.00

242,000.00

658,000.00

900,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

3.1 ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องเชื่อมมิกแม็ก
3.2 สิ่งก่อสร้าง

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

เงินรายได้

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

- งบเงินอุดหนุน

133,000.00

133,000.00 4,857,990.00 45,000.00 128,000.00

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์

133,000.00

133,000.00

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

5,163,990.00

5,163,990.00

133,000.00

133,000.00

- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

-

- อุดหนุน อศ.กช.

-

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45,000.00

45,000.00
4,857,990.00

4,857,990.00

45,000.00
4,857,990.00

- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

-

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

128,000.00

128,000.00

128,000.00

421,098.00

421,098.00

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอืน

421,098.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ

รวม

เงินรายได้

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการอาชีวะอาสา
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
- โครงการ เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา
- โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ
- โครงการ

รวมทั้งสิ้น

227,500.00
36,598.00

227,500.00
36,598.00

70,000.00
-

70,000.00
-

70,000.00
-

87,000.00

87,000.00

87,000.00

-

83,000.00

2,401,980.00

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

280,000.00

280,000.00

- โครงพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา2558

15,000.00

15,000.00

- โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคป่า
พะยอม

35,000.00

35,000.00

- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2559

83,000.00

2,228,980.00

- โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับแผนกวิชาหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2559

90,000.00

บกศ.

227,500.00
36,598.00

90,000.00

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

- โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559

2,000.00

2,000.00

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของวท.ป่าพะยอม

5,350.00

5,350.00

26,030.00

26,030.00

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของนร. นศ.

70,000.00

70,000.00

70,000.00

- โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของครู

20,000.00

20,000.00

20,000.00

- โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน
- โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่
ยากจน
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ของสถานศึกษา
- โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เพื่อการ
สอบ V-NET

52,100.00
83,000.00

83,000.00

52,100.00
83,000.00

2,000.00

2,000.00

15,000.00

15,000.00

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

- โครงการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาและ
ประเมินผลหลักสูตร ปวช.56, ปวส.57 ระยะสั้น
และการจัดเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

12,000.00

12,000.00

- โครงการสวัสดิการน้าดื่มของนักเรียน นักศึกษา

25,000.00

25,000.00

- โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์

25,000.00

25,000.00

- โครงการแก้วน้าเพื่อสุขภาพ ประจาปีการศึกษา
2559

15,000.00

15,000.00

- โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า
- โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนก
วิชาเทคนิคพื้นฐาน

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

35,000.00

35,000.00

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

5,000.00

5,000.00

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

100,000.00

100,000.00

- โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาสิ่งแวดล้อม

500,000.00

500,000.00

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

15,000.00

15,000.00

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย (Server)

45,000.00

45,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15,000.00

15,000.00

- โครงการจัดทาห้องพระพุทธศาสนา

20,000.00

20,000.00

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุม ชั้น 3
(งานสื่อการเรียนการสอน)

15,000.00

15,000.00

- โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือสาขางาน
โครงสร้าง

5,000.00

5,000.00

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สาขางานโครงสร้าง

1,500.00

1,500.00

- โครงการจัดซื้อคุรุภณ
ั ฑ์เครื่องสปีดสแกนเนอร์

22,000.00

22,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

23,000.00

23,000.00

4,000.00

4,000.00

65,000.00

65,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

งานการเงิน

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ งานบัญชี
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ งานพัสดุ
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ งานวัดผลและ
ประเมินผล
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
(ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานบัญชี) 24000 BTU จานวน 2
เครื่อง

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
24000 BTU จานวน 2 เครื่อง (แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์)

ปวช.

ปวส.

ระยะ สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
สั้น
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการหา
ทุนการศึกษา
4.โครงการ
รายได้ระหว่าง
สนับสนุน
เฉลิมราช
อื่นๆ
เรียน
ค่าใช้จ่ายฯ
กุมารี

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

บกศ.

65,000.00

65,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
24000 BTU จานวน 2 เครื่อง และพัดลม 16 ตัว
(แผนกวิชาช่างยนต์)

100,000.00

100,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนกวิชา
สามัญฯ)

20,000.00

20,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องฉายข้ามศีรษะ
(HED Projector) (งานสื่อการเรียนการสอน)

26,000.00

26,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์แท่นรับประกาศนียบัตร

20,000.00

20,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องสมุด

160,000.00

160,000.00

- สารองเพือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.
กระทรวง พื้นที

450,000.00

450,000.00

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
รวมทัง้ สิน้ เป็นเงินงบประมาณ

1

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จ่าย 9,860,464

งานตามภาระงานประจา

รวมเป็นเงิน
9,319,380

6,253,626

5,712,542

1.1 งบดาเนินงาน

5,253,626

5,452,542

1.2 งบลงทุน

1,000,000

260,000

1,000,000

260,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
799,000
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร ไม่ใช้งปม.
กับแผนกวิชา หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2559

799,000
ไม่ใช้งปม.

2.2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่ การ
งานบุคลากร
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กร ประจาปี
2559 ยบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา งานทะเบียน
2.3 งบประมาณ
โครงพิธีมอบประกาศนี
ประจาปีการศึกษา 2558

280,000

280,000

15,000

15,000

35,000

35,000

2,000

2,000

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

2.4 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม งานปชส.
2.5 โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559

งานความ
ร่วมมือ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จ่านย
งานประกั
15,000

รวมเป็นเงิน
15,000

2.7 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของนร. นศ.

งานวิจัย

70,000

70,000

2.8 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู

งานวิจัย

20,000

20,000

2.9 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ของสถานศึกษา

งานวางแผน

2,000

2,000

2.10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย (Server)
2.11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.12 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี
ประจาปี 2559

งานศูนย์
ข้อมูล
งานศูนย์
ข้อมูล
งานทวิภาคี

45,000

45,000

15,000

15,000

2,500

2,500

2.13 โครงการจัดทาสมุดบันทึกนักศึกษาฝึกงาน

งานทวิภาคี

2,500

2,500

2.14 โครงการความร่วมมือ ผลิตสื่อ เครื่องมือ
นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ

งานทวิภาคี

1,000

1,000

2.15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

งานทวิภาคี

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

2.16 ความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีต่อชุมชน ทีม่ ี งานทวิภาคี

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

ต่อคุณภาพผูเ้ รียน

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้ภจ่าาคีย ไม่ใช้งปม.
2.17 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ งานทวิ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
2.18 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีก่อนออกฝึกงาน งานทวิภาคี

รวมเป็นเงิน
ไม่ใช้งปม.

1,000

1,000

15,000

15,000

2.19 โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

งานวัดผล

2.20 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เพือ่ การสอบ
2.21 V-NET
โครงการประชุมการจัดการศึกษาและประเมินผล

งานหลักสูตร

3,000

ไม่ใช้งปม.

งานหลักสูตร

12,000

12,000

2.22 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบดูแล
งานครูที่
นักเรียนเป็นรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2559 ปรึกษา

10,000

10,000

2.23 โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง มผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
2.24 โครงการประชุ

งานปกครอง

15,000

15,000

งานปกครอง

13,000

13,000

2.25 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559

งานปกครอง

15,000

15,000

2.26 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2558

งานแนะแนว

1,500

1,500

2.27 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

งานแนะแนว

10,000

10,000

หลักสูตร ปวช.56, ปวส.57,ระยะสั้น และการจัด
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประจาภาคเรียนที่ 2/2558

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.28 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559
2.29 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
2.30 โครงการเยี่ยมหอพักและบ้านเช่า
2.31 โครงการสวัสดิการน้าดื่มของนักเรียน นักศึกษา
2.32 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์
2.33 โครงการแก้วน้าเพือ่ สุขภาพ ประจาปีการศึกษา
2559
2.34 โครงการตรวจสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
2.35 โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2559
้งที่ 1) จาคโลหิต ประจาปีการศึกษา 2559
2.36 (ครั
โครงการบริ
้งที่ 2) พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
โครงการตาม
3 (ครั
3.1 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่
ยากจน
3.2 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบ
วงจร
3.3 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ช่างยนต์
3.4 (Project)
โครงการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 2/2558
(ช่างยนต์)
3.5 โครงการอาชีวบริการศูนย์ซ่อมอาชีพ
รถจักรยานยนต์
3.6 โครงการส่
งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) (ช่างยนต์)

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จ่าย
งานแนะแนว
15,000
งานแนะแนว
10,000
งาน
ไม่ใช้งปม.
สวั
งานสดิการ
25,000
สวัสดิการ
งาน
25,000

รวมเป็นเงิน
15,000
10,000
ไม่ใช้งปม.
25,000

15,000

25,000
15,000

106,500

106,500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,613,338
งานส่งเสริม
83,000
ผลิตผล
งานส่งเสริม
132,000
ผลิตผล
แผนกช่าง
1,500
ยนต์
แผนกช่าง
16,300

1,613,338
83,000

สวั
งานสดิการ
สวัสดิการ
งาน
สวัสดิการ
งาน
สวั
งานสดิการ
สวัสดิการ

132,000
1,500
16,300

ยนต์
แผนกช่าง
ยนต์ าง
แผนกช่
ยนต์

2,000

2,000

3,000

3,000

ที่
3.7
3.8
3.9
3.10

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จา่างย
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
แผนกช่
1,000
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่างยนต์ ยนต์
แผนกช่าง
1,500
ยนต์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่าง
1,500
เชื่อม าง
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพสาขางานเชื่อม แผนกช่
1,500

โลหะ กษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 2559
3.11 โครงการศึ
างเชื่อม)อมแซมหลังคาสาขางานโครงสร้าง
3.12 (ช่
โครงการซ่

เชื่อม าง
แผนกช่
เชื
่อม าง
แผนกช่

รวมเป็นเงิน
1,000
1,500
1,500
1,500

6,600

6,600

1,500

1,500

500

500

1,800

1,800

1,000

1,000

ก่อสร้างาง
แผนกช่
ก่อสร้าง

3,000

3,000

แผนกช่าง
ก่แผนกช่
อสร้างาง

1,900

1,900

1,000

1,000

1,000

1,000

3.20 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานบัญชี

ก่แผนกช่
อสร้างาง
ก่อสร้าง
แผนก

8,000

8,000

3.21 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
1-2559 (แผนกวิชาการบัญชี)

วิชาการบัญชี
แผนก
วิชาการบัญชี

20,100

20,100

เชื่อม
3.13 โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
3.14 โครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ
3.15 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง งเสริมการหารายได้พเิ ศษระหว่างเรียน
3.16 โครงการส่
ช่างก่อสร้าง
3.17 โครงการศึกษาดูงาน 1/2559 (ช่างก่อสร้าง)
3.18 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
งกฤษ)
3.19 (ภาษาอั
โครงการประกวดโครงงานวิ
ชาชีพช่างก่อสร้าง

แผนกวิชา
เทคนิค
คอมฯ ชา
แผนกวิ
เทคนิค
คอมฯ
แผนกช่าง

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.22 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพแผนกวิชาการ
บัญชี

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จ่าย ไม่ใช้งปม.
แผนก
วิชาการบัญชี

3.23 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
น)งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
3.24 (ภาษาจี
โครงการส่

แผนก
วิแผนก
ชาการบัญชี

2,000

2,000

1,000

1,000

งกฤษ) งปฏิบตั ิการจดทะเบียนธุรกิจและ วิแผนก
ชาการบัญชี
3.25 (ภาษาอั
โครงการอบรมเชิ
ระบบภาษีของธุรกิจ
วิชาการบัญชี

4,000

4,000

3.26 โครงการกิจกรรมวันนักขาย Marketing Day

3,000

3,000

3.27 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย-นักการตลาด

แผนก
การตลาด
แผนก

3,000

3,000

3.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
(แผนกวิชาการตลาด)

การตลาด
แผนก
การตลาด

5,000

5,000

3.29 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2/2558 แผนก
คอมพิวเตอร์

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

1,500

1,500

3.30 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1/2559 แผนก
คอมพิวเตอร์

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

1,500

1,500

3.31 โครงการศึกษาดูงาน 1/2559 (แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์)

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

10,000

10,000

3.32 โครงการประกวดโครงงการวิชาชีพ แผนก
คอมพิวเตอร์ฯ

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

1,500

1,500

3.33 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

1,000

1,000

รวมเป็นเงิน
ไม่ใช้งปม.

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.34 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จช่าย
แผนกวิ
3,500
คอมพิวเตอร์

รวมเป็นเงิน
3,500

3.35 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

2,000

2,000

3.36 โครงการทาบุญแผนกวิชาการโรงแรม และแผนก
คอมพิวเตอร์

แผนกวิชาการ
โรงแรม

6,000

6,000

3.37 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (แผนก แผนกวิชาการ
โรงแรม
วิชาการโรงแรม)

2,000

2,000

3.38 โครงการอบรมภาษาจีนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วิตประจาวั
น มทักษะภาษาต่างประเทศ
3.39 ชีโครงการส่
งเสริ

แผนกการ
โรงแรม
แผนกการ

2,000

2,000

งกฤษ)
3.40 (ภาษาอั
โครงการส่
งเสริมการออมเงินกับธนาคารไทย
ชย์ กษ์ภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.41 พาณิ
โครงการรั

โรงแรม
แผนกการ
โรงแรม
แผนกวิชา

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

ไม่ใช้งปม.

1,800

1,800

3,000

3,000

1,000

1,000

แผนกวิชา ไม่ใช้งปม.
สามัญฯ
แผนกวิชา
12,000
ไฟฟ้ากาลัง

ไม่ใช้งปม.

สามัญฯ
3.42 โครงการราลึกสุนทรภูเ่ ชิดชูวรรณศิลป์

แผนกวิชา
สามัญฯ
3.43 โครงการประกวดมารยาทไทย ประจาปีการศึกษา แผนกวิชา
2559
สามัญฯ
3.44 โครงการ English for you
3.45 โครงการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 1/2559
(แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง)

12,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จช่าย
3.46 โครงการหมอไฟช่วยชุมชน ปีที่2
แผนกวิ
3,000
ไฟฟ้ากาลัง
3.47 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ( เครื่องปรับอากาศ) แผนกวิชา
3,000
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง
3.48 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพช่าง
ไฟฟ้ากาลัง
3.49 โครงการทาบุญแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

3,000

2,500

2,500

3,000

3,000

45,000

45,000

แผนกวิชา
เทคนิคพืน้ ฐาน

27,000

27,000

3.52 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง งานกิจกรรม
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3.53 โครงการวันเข้าพรรษา
งานกิจกรรม

3,000

3,000

1,000

1,000

3.50 โครงการซ่อมแซมผนังห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ากาลัง
3.51 โครงการซ่อมครุภณ
ั ฑ์แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

แผนกวิชา
ไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชา
ไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชา
ไฟฟ้ากาลัง

รวมเป็นเงิน
3,000

3.54 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

570

570

3.55 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

งานกิจกรรม

570

570

3.56 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.

3.57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

งานกิจกรรม

8,000

8,000

3.58 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานกิจกรรม

42,070

42,070

3.59 โครงการ TO BE NUMBER ONE

งานกิจกรรม

3,500

3,500

3.60 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

งานกิจกรรม

40,000

40,000

ไม่ใช้งปม.

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.61 โครงการแข่งขันกีฬาสี

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จกรรม
จ่าย
งานกิ
30,000

3.62 โครงการส่งเสริมกีฬาฯ

งานกิจกรรม

10,000

10,000

3.63 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (พิธีไหว้ครู)

งานกิจกรรม

8,400

8,400

3.64 โครงการวันวิสาขบูชา

งานกิจกรรม

1,000

1,000

3.65 โครงการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา งานกิจกรรม

3,000

3,000

3.66 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

งานกิจกรรม

3,000

3,000

3.67 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

งานกิจกรรม

5,000

5,000

3.68 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.
ครั้งที่ 1 มสร้างภาวะผู้นา
3.69 โครงการเสริ
งานกิจกรรม
21,000

ไม่ใช้งปม.

รวมเป็นเงิน
30,000

21,000

3.70 โครงการวันมาฆบูชา

งานกิจกรรม

1,000

1,000

3.71 โครงการ Big Cleaning Day

งานกิจกรรม

570

570

3.72 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (วันพ่อแห่งชาติ)

งานกิจกรรม

3,000

3,000

3.73 โครงการประกวดร้องเพลง

งานกิจกรรม

1,500

1,500

3.74 โครงการวันปิยมหาราช

งานกิจกรรม

1,700

1,700

3.75 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การวิชาชีพฯ

งานกิจกรรม

16,598

16,598

3.76 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรม ไม่ใช้งปม.
ครั้งที่ 2 นสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
3.77 โครงการวั
งานกิจกรรม
1,500

ไม่ใช้งปม.

3.78 โครงการพิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ (ติดแถบ งานกิจกรรม
3 สี)

4,500

1,500
4,500

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.79 โครงการวันวชิราวุธ ประจาปี 2558

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้จกรรม
จ่าย
งานกิ
1,700

รวมเป็นเงิน
1,700

3.80 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ
สามัญ บปรุงห้องลูกเสือวิสามัญ
3.81 วิโครงการปรั

งานกิจกรรม

20,000

20,000

งานกิจกรรม

6,800

6,800

3.82 โครงการจัดซื้อวัสดุงานลูกเสือ

งานกิจกรรม

12,000

12,000

งาน
โครงการ
เศษ
3.84 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน พิงาน
ใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
โครงการ
พิเศษ
3.85 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อน งาน
ใช้ ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
โครงการ
พิเศษ
3.86 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
งานปกครอง
อาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559

500,000

500,000

46,280

46,280

47,080

47,080

70,000

70,000

3.87 โครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น งานโครงการ

209,000

209,000

50,000

50,000

1,194,500
22,000

1,194,500
22,000

4,000

4,000

3.83 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน
(Fix it Center)

3.88 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./)
4.1 โครงการจัดซื้อคุรุภณ
ั ฑ์เครื่องสปีดสแกนเนอร์
4.2 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ งานการเงิน

พิเศษ

ทุกแผนก
วิชา

งานบริหาร
ทังานการเงิ
ว่ ไป น

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

4.3 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ งานบัญชี

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้ญจชี่าย
งานบั
4,000

4.4 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ งานพัสดุ

งานพัสดุ

รวมเป็นเงิน
4,000

23,000

23,000

4,000

4,000

แผนก
วิชาการบัญชี

65,000

65,000

4.7 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ 24000 แผนกวิชา
BTU จานวน 2 เครื่อง (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์

65,000

65,000

5,000

5,000

100,000

100,000

20,000

20,000

4.5 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลฯ
4.6 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
(ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานบัญชี) 24000 BTU จานวน 2
เครื่อง

4.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

4.9 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ 24000 แผนกวิชา
BTU จานวน 2 เครื่อง และพัดลม 16 ตัว (แผนก ช่างยนต์
วิชาช่างยนต์)
4.10 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนกวิชา
สามัญฯ)

แผนกวิชา
สามัญฯ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 #### ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59
ทีใ่ ช้่อการ
จ่าย
4.11 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องฉายข้ามศีรษะ (LED งานสื
26,000
Projector) (งานสื่อการเรียนการสอน)
เรียนฯ

รวมเป็นเงิน
26,000

4.12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุม ชั้น 3
(งานสื่อการเรียนฯ)

งานสื่อการ
เรียนฯ

15,000

15,000

4.13 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์แท่นรับประกาศนียบัตร

งานทะเบียน

20,000

20,000

4.14 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องสมุด

งานวิทย
บริการฯ

160,000

160,000

4.15 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

งานอาคาร
สถานที่
งานอาคาร

100,000

100,000

500,000

500,000

สถานที
แผนกวิช่ า
างเชื่อชมา
4.18 โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือสาขางานโครงสร้าง ช่แผนกวิ
ช่างเชื่อชมา
แผนกวิ
4.19 โครงการพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบตั ิการ
เทคนิค
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

1,500

1,500

5,000

5,000

35,000

35,000

20,000

20,000

4.16 โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.17 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สาขางานโครงสร้าง

พืน้ ฐาน

4.20 โครงการจัดทาห้องพระพุธศาสนา

แผนกวิชา
สามัญฯ

