
หน่วย : บาท

รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

 - งบบุคลากร 29,285,000   29,285,000    -               1,721,506          -         -          -          1,125,586    2,936,254  33,346,840     

เงินเดือนข้าราชการ 24,060,000   24,060,000    24,060,000     

เงินวทิยฐานะ 2,480,000     2,480,000      2,480,000       

เงินประจ าต าแหน่ง -               -             -                

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 5,000          5,000            5,000             

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,280,000     2,280,000      2,280,000       

เงินอ่ืน ๆ -                

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 460,000       460,000        460,000         

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว -               1,125,586          1,125,586    2,936,254  4,061,840       

ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว -               595,920             -                

-               -             -                

 -  งบด าเนินงาน 2,600,000    1,586,000    400,000    -           -       4,586,000      -               4,405,092          -         -          -          3,323,092   965,000     8,874,092       

      - ค่าตอบแทน 1,100,000    470,000       400,000    -           -       1,970,000      -               1,050,000          -         -          -          1,050,000   -            3,020,000       

ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -               -                

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 500,000       500,000        500,000         

เงินค่าสอนพิเศษ 600,000       450,000       400,000    1,450,000      1,050,000          1,050,000   2,500,000       

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -                

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

เต็มข้ัน

20,000         20,000          20,000           

ส่วนที่ 3 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -               -                

      - ค่าใช้สอย 500,000       16,000         -           -           -       516,000        -               1,285,092          -         -          -          203,092      500,000     1,219,092       

ค่าเช่าทรัพยส์ิน(ข้ันต่ า) -                

ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า) -                

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 500,000       500,000        1,000,000          500,000     1,000,000      

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -                

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -               50,000              -                

ค่าซ่อมสิง่ก่อสร้าง -                

ค่าจ้างเหมาบริการ -                

ค่าเงินสมทบประกันสงัคมลกูจ้าง -               203,092              203,092       203,092          

ค่าเงินสมทบประกันสงัคมพนักงาน

ราชการ

16,000          16,000           16,000            

ค่าพรบและประกันภัยรถยนต์ -               32,000              -                

          - ค่าวสัดุ 1,000,000    -              -           -           -       1,000,000      -               1,170,000          -         -          -          1,170,000   -            2,170,000       

วสัดุส านักงาน -               500,000            500,000      500,000         

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ -               200,000             200,000      200,000         

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -               10,000              10,000        10,000           

วสัดุการศึกษา 1,000,000    1,000,000      -             1,000,000      

วสัดุงานบ้านงานครัว -               40,000              40,000        40,000           

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา -               30,000              30,000        30,000           

วสัดุคอมพิวเตอร์ -               -                   -             -                

วสัดุก่อสร้าง -               200,000             200,000      200,000         

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -               80,000              80,000        80,000           

ค่ายาและเวชภัณฑ์ -               40,000              40,000        40,000           



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ค่าวสัดุงานโรงแรม -               70,000              70,000        70,000           

-                 - ค่าสาธารณปูโภค (ข้ันต่ า) -              1,100,000    -           -           -       1,100,000      -               900,000            -         -          -          900,000      465,000     2,465,000       

ค่าโทรศัพท์ -               30,000      30,000           

ค่าน้ าประปา -               400,000     400,000         

ค่าไฟฟ้า 1,100,000    1,100,000      900,000            900,000      2,000,000       

ค่าไปรษณยี์ -               35,000      35,000           

 - งบลงทุน 11,590,000  -           -           -       11,590,000    -               -                   -         -          -          -             -            11,590,000     

  3.1 ครุภัณฑ์ 1,990,000    -                

ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1,900,000    1,900,000      1,900,000      

เครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 

300 A
90,000         90,000          90,000           

  3.2 สิง่ก่อสร้าง 9,600,000    -                

ห้องน้ าห้องส้วม 500,000       500,000        500,000         

อาคารวทิยบริการ 9,100,000    9,100,000      9,100,000      

 - งบเงินอุดหนุน 30,000         130,000       -           250,000    -       410,000        -               -                   -         4,160,295 7,780,000 11,940,295  -            12,350,295     

 - อุดหนุนสิง่ประดิษฐ์ใหม่และ

หุ่นยนต์
250,000    250,000        250,000         

 - อุดหนุนโครงการวจิัยและพัฒนา -                

 - อุดหนุน อศ.กช. -                

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000         30,000         60,000          60,000           

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

-               4,160,295 4,160,295   4,160,295       

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสัน้ -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. -                

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

อุตสาหกรรม
-                

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่ง

เรียน

100,000       100,000        100,000         

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวดัภาคใต้ -                

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

พาณชิยกรรม
-                

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -                

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีาน

วทิยาศาสตร์
-               7,780,000 7,780,000   7,780,000       

 - งบรายจ่ายอ่ืน 330,000       910,000       740,000    -           -       1,980,000      -               -                   500,000  -          -          500,000      -            2,480,000       

โครงการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะ
ส้ัน

     200,000 200,000        200,000         

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)

-                  500,000 500,000      500,000         

โครงการ ความร่วมมือในการ

ฝึกงานนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษาในต่างประเทศ

400,000       400,000        400,000         

โครงการ ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

220,000       220,000        220,000         

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix  It  Center)  ประจ าปี  2558

540,000     540,000        540,000         

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 60,000         60,000          60,000           

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 50,000         50,000          50,000           



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE)

50,000         50,000          50,000           

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

40,000         40,000          40,000           

โครงการองค์การนักวชิาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย
20,000         20,000          20,000           

โครงการส่งเสริมการมีงานท า 200,000       200,000        200,000         

โครงการผลิต  พฒันา  เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

200,000       200,000        200,000         

-                 - โครงการ -              -              -           -           -       -               -               -                   -         -          -          -             1,379,000  1,379,000      

ฝ่ายวิชาการ -                

1.  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพมิพ์

5,000         5,000             

2.  โครงการจัดการแขง่ขนัทักษะ
วิชาชีพภาพเคล่ือนไหว  Animation
  ระดับภาค

10,000       10,000           

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ

20,000       20,000           

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาบุคลากร

20,000       20,000           

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -                

-  โครงการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ

-                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการพฒันาศักยภาพครูฝึกใน
สถานประกอบการและนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน

20,000       20,000           

-  โครงการเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการดีเด่น

2,000         2,000             

-  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

10,000       10,000           

-  โครงการส ารวจสถาน
ประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษา
เขา้ฝึกงาน

-            -                

-  โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉมินิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์ฯ

6,000         6,000             

-  โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมการน าเสนอผลงานการ
สอนฯ

-                

-  โครงการเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ

-                

- โครงการส่งเสริมและพฒันาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่
ความเป็นเลิศ

3,000         3,000             

งานวิทยบรกิารและห้องสมุด -                

 โครงการจัดหาวัสดุซ่อมหนังสือและ
เย็บเล่มวารสาร

15,000       15,000           

 โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด 5,000         5,000             

งานหลักสูตร -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)

-                

-  โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนการเรียนรู้อิงฐาน
สมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพยีง

-                

งานวัดผลประเมินผล -                

-  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผล

-                

-  โครงการติวเตอร์ V-NET -                

-  โครงการสอบ V-NET -                

-  โครงการจัดท าขอ้สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ อศจ.พงังา

-                

-  โครงการอบรมครูการวัดผลและ
ประเมินผลอิงฐานสมรรถนะ

-            -                

แผนกวิชาทักษะชีวิต -                

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์

20,000       20,000           

แผนกช่างยนต์ -                

-  โครงการปรับปรุงห้องเคร่ืองมือ
ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร

20,000       20,000           

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน -                

-  โครงการซ่อมเคร่ืองจักรกลแผนก
วิชาช่างกลโรงงาน

20,000       20,000           

-  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้แก่ครูและนักเรียน

2,000         2,000             

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บ
ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ

20,000       20,000           

-  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนก
ช่างเชื่อมโลหะ

2,000         2,000             

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ -                

-  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา

2,000         2,000             

แผนกช่างไฟฟ้า -                

-  โครงการจัดอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ พี่สอนน้อง

5,000         5,000             

แผนกช่างก่อสรา้ง -                

-  โครงการซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล
งานไม้

20,000       20,000           

แผนกการบัญชี -                

-  โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ทดแทนเก้าอี้
เดิมที่ช ารุด

17,500       17,500           

-  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้แก่ผู้เรียน

2,000         2,000             

แผนกคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ -                

-  โครงการจัดหาเก้าอี้ส าหรับผู้เรียน
 ประจ าห้องเรียน

20,000       20,000           

แผนกอาหารและโภชนาการ -                

-  โครงการจัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน

20,000       20,000           

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร -                

งานบุคลากร -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการอบรมพฒันา
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร

30,000       30,000           

-  โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัย -                

-  โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ

80,000       80,000           

-  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคพงังา 2558

-            -                

-  โครงการสนับสนุนการอบรมด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ

-            -                

-  โครงการพฒันาครูร่วมกับสถาน
ประกอบการ

-            -                

-  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น -            -                

-  โครงการพฒันาจิตบุคลากร -            -                

-  โครงการจัดหาทุนการศึกษาและ
ทุนการวิจัยส าหรับบุคลากร

-            -                

-  โครงการหนึ่งแสนครูดี -            -                

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ด้วยกิจกรรมนันทนาการกีฬา

-            -                

-  โครงการจ้างครูอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ

394,000     394,000         

งานประชาสัมพันธ์ -                

-  โครงการวารสารชงโค 50,000       50,000           

งานโรงแรม (แผนกการโรงแรม) -                

-  โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องพกัโรงแรม

98,000       98,000           

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา -                

งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2558

25,000       25,000           

-  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2558

20,000       20,000           

-  โครงการอาชีวะบริการ 30,000       30,000           

-  โครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณา
การ 108 อาชีพ

20,000       20,000           

งานปกครอง -                

-  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาใหม่

5,000         5,000             

งานครทูี่ปรกึษา -                

-  โครงการกิจกรรมโฮมรูม 10,000       10,000           

-  โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

-            -                

-  โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสม
ไม่ถงึเกณฑ์ที่ก าหนด

-            -                

-  โครงการติดตามความคืบหน้าของ
ผู้เรียนที่ยังไม่ส่งใบระเบียนผลการ
เรียน ม.3

-            -                

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน -                

-  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษาใหม่

-            -                

-  โครงการจัดสรรโควต้า ประจ าปี
การศึกษา 2558

-            -                

-  โครงการจัดหาทุนการศึกษา -            -                

-  โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา

-            -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการเปิดบ้านเทคนิคและจัด
แสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา

-            -                

-  โครงการปัจฉมินิเทศและนัดพบ
แรงงาน ปีการศึกษา 2558

-            -                

-  โครงการแนะแนวสัญจร 10,000       10,000           

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา -                

-  โครงการท าประกันอุบัติเหตุ -                

-  โครงการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ

-            -                

-  โครงการบริการปฐมพยาบาล 
และดูแลสุขภาพ

-                

-  โครงการบริการขา่วสารสุขภาพ
และให้ค าปรึกษา

1,000         1,000             

-  โครงการตรวจ เย่ียมหอพกั
นักเรียน นักศึกษา

-            -                

-  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน
โลหิต

5,000         5,000             

-  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์งาน
สวัสดิการ

10,000       10,000           

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ -                

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ -                



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

-  โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยไร้
สาย (Wifi Network)

10,000       10,000           

-  โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ย 
(LAN)

20,000       20,000           

-  โครงการเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ และ
 Domain name

4,500         4,500             

-  โครงการพฒันาการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

5,000         5,000             

-  โครงการความพงึพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศ

-            -                

-  โครงการความพงึพอใจในการใช้
บริการระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

-            -                

-  โครงการพฒันาเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคนิคพงังา

-            -                

-  โครงการเช่าบริการส่ง  SMS 80,000       80,000           

-  โครงการอบรมการใช้งาน Adobe
 Photoshop

10,000       10,000           

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิง่ประดิษฐ์

-            -                

-  โครงการจัดประกวดนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2557

15,000       15,000           

-  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าและพฒันานวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์

80,000       80,000           

-  โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การท าวิจัย

5,000         5,000             

-  โครงการทุนสนับสนุนการท าวิจยั
ส าหรับครู เพือ่พฒันาการเรียนการสอน

20,000       20,000           



รวมทั้งสิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสัน้

 

สิง่ประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

1. โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความพ้ีอม

สู่

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

5.โครงการ

วทิยาลัย

เทคโนโลยี

ฐาน

วทิยาศาสตร์

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

งานประกันคุณภาพ -                

-  โครงการควบคุม ตรวจสอบและ
ติดตามการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

5,000         5,000             

-  โครงการพฒันาความรู้สู่ความ
เขา้ใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5,000         5,000             

-  โครงการจัดท ารายงาน SAR  
ประจ าปี

5,000         5,000             

-  โครงการเผยแพร่การประกันคุณภาพ -            -                

งานความรว่มมือ -            -                

-  โครงการลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประกอบการ

20,000       20,000           

รวมโครงการงานความรว่มมือ 20,000       20,000           

งานวางแผนและงบประมาณ -                

-  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2558

-                

-  โครงการติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ

-            -                

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย

 สอศ. กระทรวง พ้ืนที่
100,000            100,000      100,000     200,000         

รวมทั้งสิน้ 32,245,000   14,216,000   1,140,000  250,000    -       47,851,000    -               6,226,598          500,000  4,160,295 7,780,000 16,988,973  5,380,254   70,220,227     


