ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินอื่น ๆ
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูพเิ ศษ
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขัน้ ต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ ต่า)
ค่าเช่ารถยนต์(ขัน้ ต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว

ปวช.

27,051,390.00
17,823,136.00
1,411,200.00
747,360.00
747,360.00
1,280,350.00
534,694.00
503,370.00
2,170,800.00
1,833,120.00
10,015,000.00
3,182,000.00
42,000.00
540,000.00
2,600,000.00

2,860,000.00

1,500,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
190,000.00
270,000.00
3,268,000.00
500,000.00
498,000.00
200,000.00
1,500,000.00
100,000.00

ปวส.

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

ระยะสั้น

-

230,000.00
-

โครงการ

-

460,000.00
200,000.00

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

-

230,000.00

260,000.00

230,000.00

260,000.00

รวม

27,051,390.00
17,823,136.00
1,411,200.00
747,360.00
747,360.00
1,280,350.00
534,694.00
503,370.00
2,170,800.00
1,833,120.00
10,705,000.00
3,382,000.00
42,000.00
540,000.00
2,800,000.00
2,860,000.00
1,500,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
190,000.00
270,000.00
3,758,000.00
500,000.00
498,000.00
200,000.00
1,990,000.00
100,000.00

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

เงินรายได้
5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650,000.00
-

43,911,360.00
27,051,390.00
17,823,136.00
1,411,200.00
747,360.00
747,360.00
1,280,350.00
534,694.00
503,370.00
2,170,800.00
1,833,120.00
11,355,000.00
3,382,000.00
42,000.00
540,000.00
2,800,000.00
2,860,000.00
1,500,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
190,000.00
270,000.00
3,758,000.00
500,000.00
498,000.00
200,000.00
1,990,000.00
100,000.00

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000.00
200,000.00
20,000.00
200,000.00

- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ต่า)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
- งบลงทุน
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
- กระดานอัจฉริยะ
3.2 สิ่งก่อสร้าง

705,000.00
60,000.00
45,000.00
600,000.00
510,000.00

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

ระยะสั้น

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000.00
210,000.00

- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุน่ ยนต์
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอื่น
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

135,500.00

45,000.00

7,500.00

45,000.00

-

312,000.00
312,000.00

-

128,000.00

-

2,899,900.00

รวม

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

เงินรายได้

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.
50,000.00
200,000.00
20,000.00
200,000.00

50,000.00
200,000.00
20,000.00
200,000.00

- รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 70 เมตร

- โครงการ

โครงการ

-

50,000.00

-

17,320.00

-

20,000.00

-

-

705,000.00
60,000.00
45,000.00
600,000.00
510,000.00
300,000.00
210,000.00
492,500.00
312,000.00
52,500.00
128,000.00
2,987,220.00

-

-

-

-

650,000.00

-

-

-

-

650,000.00
-

-

-

-

-

100,000.00
100,000.00
-

330,000.00
330,000.00
-

-

-

-

794,000.00

-

430,000.00
430,000.00

-

794,000.00

1,355,000.00
60,000.00
45,000.00
1,250,000.00
510,000.00
300,000.00
210,000.00

-

-

125,000.00

492,500.00
312,000.00
52,500.00
128,000.00
430,000.00
430,000.00
3,906,220.00

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

1. โครงการซ่อมแซมกาแพงด้านทิศตะวันตกบริเวณห้องงานอาคาร
ของวิทยาลัยฯ

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

รวม

-

2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

เงินรายได้
5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

2. โครงการมอบประกาศนียบัตรสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

20,000

20,000.00

-

20,000.00

3. โครงการซ่อมแซมกันซึมบริเวณอาคาร 5 ของวิทยาลัยฯ

40,000

40,000.00

-

40,000.00

4. โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ
2559
5. โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ 2559
6. โครงการจัดทาเครื่องมือความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างเครื่องมือประเมินผลตาม
สภาพจริงสู่การปฏิบตั ิทมี่ ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
ศักยภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,200

34,200.00

-

34,200.00

8. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การทดสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

10,000

10,000.00

-

10,000.00

9. โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

10,000

10,000.00

-

10,000.00

10. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net ปี
การศึกษา 2558

35,000

35,000.00

-

35,000.00

11.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-net
ปีการศึกษา 2558
12. โครงการสอนปรับพืน้ ฐานความรู้ให้แก่นกั เรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 2559
13. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน ปวช.1 และ นักศึกษา ปวส.
14. โครงการป้องกันและป้องปรามการแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ของนักเรียน
15. โครงการตรวจสารเสพติด (สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ)
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

-

-

-

25,000

25,000.00

-

25,000.00

150,000

150,000.00

-

150,000.00

-

-

-

-

-

-

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

16. โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด (สารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ)

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

13,000

19. โครงการแข่งขันกีฬาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
20. โครงการคุณธรรมนาความรู้ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
21. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะ
พืน้ ฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2558 - 2559
22. โครงการจัดหาเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง (โรงอาหาร)
23. โครงการบริจาคโลหิต
24. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจาห้องพยาบาล
25. โครงการประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม
26. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ประจาปี
2559
27. โครงการครูทปี่ รึกษาพบนักเรียน
28. โครงการส่งเสริมนักเรียนมีผลการเรียนเป็นเลิศ
29. โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
30. โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ประจาปี 2559
31. โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ ส่งประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี 2559
32. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วธิ กี ารเช่าคอมพิวเตอร์
33. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพครูและนักศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
34. โครงการปรับปรุงคูหาเชื่อมไฟฟ้า 8 คูหา แผนกวิชาโลหะการ
35. โครงการปรับปรุงประตูม้วนแผนกวิชาโลหะการ
36. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องตรวจสอบรอยร้าวบนแนวเชื่อมด้วย
ผงแม่เหล็กแผนกวิชาโลหะการ
37. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์แท่นตัดไฟเบอร์แบบสายพานแผนกวิชา
โลหะการ
38. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์โปรเจคเตอร์แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

รวม

13,000.00
-

17. โครงการทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
18. โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินยั จราจรใน
สถานศึกษา

โครงการ
2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

เงินรายได้
5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

13,000.00
60,000

60,000.00

10,600

10,600.00

-

10,600.00

175,000

175,000.00

-

175,000.00

210,000

16,000

-

-

210,000.00

-

210,000.00

16,000.00
-

-

16,000.00
-

-

-

-

10,000

10,000.00
10,000.00

-

20,000

20,000.00

-

20,000.00

358,800

358,800.00

-

358,800.00

1,920.00

-

1,920.00

30,000
35,000

30,000.00
35,000.00

-

30,000.00
35,000.00

75,000

75,000.00

-

75,000.00

25,000

25,000.00

-

25,000.00

35,000

35,000.00

-

35,000.00

10,000

1,920

10,000.00
65,000.00
10,000.00

65,000

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

39. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาช่างไฟฟ้า
กาลัง

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

18,000

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

รวม

18,000.00
-

40. โครงการจัดทาหุน่ ยนต์กู้ภยั เพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันหุน่ ยนต์ 2559
41. โครงการศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนาคุณภาพครูและนักศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นแผนกวิชาอาหาร-ขนม
42. โครงการฝึกอบรมอาชีพแผนกอาหาร-ขนม
43. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (จัดทาแฟ้มฐานข้อมูล
นักเรียนประจาชั้นเรียน +ตรวจเยีย่ มหอพักนักเรียน นักศึกษา)
44. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร (งาน
ประกันคุณภาพ)
45. โครงการประชุมผู้ปกครอง
46. โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธเี ข้าประจากอง ลุกเสือวิสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2559

โครงการ
2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

เงินรายได้
5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

18,000.00

-

-

1,920

1,920.00

-

1,920.00

10,000

10,000.00

-

10,000.00

50,000.00

-

50,000.00

50,000

50,000.00

-

50,000.00

26,000

26,000.00

-

26,000.00

102,000

102,000.00

-

102,000.00

47. โครงการฝึกอบรมลูกเสือพีเ่ ลี้ยงหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 19

48,000

48,000.00

-

48,000.00

48. โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจร ประจาปีการศึกษา 2559
49. โครงการเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ (DAY CAMP) ประจาปี
การศึกษา 2559
50. โครงการงานชุมชนลูกเสือ - เนตรนารีวสิ ามัญอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
51. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
52. โครงนิเทศการจัดการเรียนรู้
53. โครงการมุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
54. โครงการอ่านสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้
55. โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด
56. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
57. โครงการทวิศึกษา
58. โครงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
59. โครงการจัดกิจกรรมแผนพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ประจาปีงบประมาณ 2559
60. โครงการเตรียมประเมินหน่วยมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพฯ
61. โครงการจัดหาทุนเพือ่ การศึกษา

8,000

8,000.00

-

8,000.00

5,000

5,000.00

-

5,000.00

120,000

120,000.00

-

120,000.00

50,000

-

-

-

3,000

3,000.00

-

3,000.00

3,000
3,500
70,000
100,000

3,000.00
3,500.00
70,000.00
100,000.00
3,480.00

-

3,000.00
3,500.00
70,000.00
100,000.00
3,480.00

113,400

113,400.00

-

113,400.00

105,000

105,000.00
-

-

105,000.00
-

3,480

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

62. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแนะแนว
การศึกษาอาชีพ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

15,000

66. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาครูฝึกและ
พัฒนาหลักสูตร
67. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
68. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร กระดาษ A3 ปพ.3
งานทะเบียน
69. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริง ระบบออนไลน์ข้อสอบ โดยใช้ โปรแกรม RMS 2015
70. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพือ่ การเฝ้าระวังความเสี่ยง
(ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด)
71. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
72. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์โปรเจคเตอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
73. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
74. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน Fix it Center
75. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่นอน"
76. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

รวม

2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

15,000.00

63. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูด้วยการสร้างประสบการณ์
ในสถานประกอบการ
64. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
65. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา
2559

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

เงินรายได้
5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

บกศ.

-

-

15,000.00

-

-

10,000

10,000.00

-

10,000.00

2,000

2,000.00

-

2,000.00

20,000

20,000.00

-

20,000.00

50,000

-

50,000.00

-

-

-

50,000.00

-

-

95,000

95,000.00

-

95,000.00

70,000

70,000.00

-

70,000.00

25,000

25,000.00

-

25,000.00

20,000
40,400

20,000.00
40,400.00
-

794,000

794,000.00

20,000.00
794,000.00

-

40,400.00

-

-

77. โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบือ้ งต้น
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

150,000

150,000.00

-

150,000.00

78. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบตั ิการฝึกอาชีพและห้องปฏิบตั ิการ
โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน ภายใต้แผน "พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิน่ ทุรกันดาร" ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

150,000

150,000.00

-

150,000.00

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

79. โครงการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ภายใต้แผน
"พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร" ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
80. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน(เทศบาลเคลื่อนที่ อาเภอเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที)่
81. โครงการศูนย์การศึกษาตามพระราชดาริ
82. โครงการพลังงานทดแทนระบบอัจฉริยะ
83. โครงการศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
84. โครงการเปิดการจัดเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่
85. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
86. โครงการจัดการเรียนการสอนตามรอยพระยุคลบาท
87. โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

ปวช.

ปวส.

โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

ระยะสั้น

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

150,000

1.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคัน

รวม

2.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

เงินรายได้

3.โครงการอุดหนุน 4.โครงการศูนย์ซ่อม
ทางไกลผ่าน
สร้างเพือ่ ชุมชน (Fix
ดาวเทียม
it Center)

5.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รอยพระยุคลบาท

150,000.00

100,000
-

-

-

-

-

บกศ.

-

100,000.00
-

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

150,000.00

-

166,250.00
116,250.00

-

-

-

100,000.00
100,000.00

50,000.00

266,250.00
116,250.00
100,000.00
50,000.00

100,000.00
166,250.00
116,250.00

-

50,000.00
-

Jin

