
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ รวมเป�น
งาน/แผนก ที่ใช�จ�าย ที่ใช� ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เงิน

รวมทั้งสิ้นเป�นเงินงบประมาณ
งานตามภาระงานประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
  - ค�าครุภัณฑ� งานพัสดุ 1,200,000 1,200,000
  - ค�าสิ่งก�อสร�าง งานอาคารฯ 470,000 470,000
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ส�วนที่  5

ที่ แผนงาน / โครงการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช�จ�ายเงิน
วิทยาลัยสารพัดช�างพัทลุง ป6งบประมาณ  2559

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
1 ซ�อมแซมครุภัณฑ�การศึกษา งานพัสดุ 25,000 25,000
2 พัฒนางานพัสดุ งานพัสดุ 10,000 10,000
3 บ�อเก็บน้ําทิ้งระบบกรองน้ําดื่ม

งานอาคารฯ 20,000 20,000

4 พัฒนาสภาพแวดล�อมภูมิทัศน�และห�องเรียน งานอาคารฯ รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

5 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งานกิจกรรม รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

6 ประชุมวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตฯ งานกิจกรรม 5,000 5,000

7 พัฒนาคนดี คนเก�ง และมีความสุข งานกิจกรรม รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

8 กิจกรรมประชุมผู�ปกครอง งานครูที่ปรึกษา 6,000 6,000

9 กิจกรรมเยี่ยมบ�านผู�เรียน งานครูที่ปรึกษา 3,000 3,000
10 กิจกรรมจัดสภาพแวดล�อม สิ่งอํานวยความสะดวกฯ งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

11 กิจกรรมพัฒนาและสร�างความเข�มแข็งของระบบดูแลผู�เรียน งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

12 กิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมีรายได�ระหว�างเรียน
เพื่อลดรายจ�ายผู�ปกครอง งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

13 กิจกรรมฝCกอบรมและพัฒนาระบบดูแลผู�เรียนให�กับครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน
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14 กิจกรรมทุนสนับสนุนการศึกษา งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

15 บริการวิชาการและวิชาชีพสู�ชุมชน (108 อาชีพ) งานโครงการพิเศษ 10,000 10,000
16 อาชีวศึกษาร�วมด�วยช�วยประชาชน งานโครงการพิเศษ รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

17 เครือข�ายความร�วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ งานโครงการพิเศษ 3,000 3,000
18 ปฐมนิเทศนักศึกษาก�อนออกฝCกอาชีพและฝCกงาน งานระบบทวิภาคี 3,000 3,000
19 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานระบบทวิภาคี 2,000 2,000
20 สัมมนานักเรียนฝCกงาน / ฝCกวิชาชีพ งานระบบทวิภาคี 3,000 3,000
21 จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา งานทะเบียน 14,000 14,00021 จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา งานทะเบียน 14,000 14,000
22 มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา งานทะเบียน 17,000 17,000
23 จัดทําคู�มือนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. งานแนะแนว 10,000 10,000
24 ติดตามผู�สําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 6,000 6,000
25 แนะแนวการศึกษาต�อ งานแนะแนว 10,000 10,000
26 ปJจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 5,000 5,000
27 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมฯ งานบุคลากร 5,000 5,000
28 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด�านเศรษฐกิจพอเพียง งานบุคลากร 2,000 2,000
29 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� บุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร ไม�ใช�งบประมาณ -
30 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน งานบุคลากร 100,000 100,000
31 พัฒนาระบบการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันฯ 10,000 10,000
32 พัฒนางานประชาสัมพันธ�  งานประชาสัมพันธ� 21,700 21,700
33 ประชุมการจัดทําสรุปแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา งานวางแผน 4,000 4,000
34 จัดการสอนเตรียมความพร�อมการสอบ V – NET  งานวัดผล 7,000 7,000
35 ส�งเสริมการสร�างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� งานวิจัยฯ 14,000 14,000
36 กิจกรรมส�งเสริมการอ�านและการใช�ห�องสมุด งานวิทยบริการฯ 6,000 6,000
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37 กิจกรรมบริการยืมระหว�างห�องสมุด งานวิทยบริการฯ 500 500
38 กิจกรรมเช�าใช�บริการอินเตอร�เน็ต งานวิทยบริการฯ เรียนฟรี เรียนฟรี
39 จัดหายาและเวชภัณฑ� งานสวัสดิการ 5,000 5,000
40 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปS งานสวัสดิการ 45,000 45,000
41 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนฯ 35,000 35,000
42 จัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนเทียบโอนฯ งานเทียบโอน 377,300 377,300
43 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ งานหลักสูตร 3,000 3,000
44 กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช�างปริทรรศน� งานหลักสูตร รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน44 กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช�างปริทรรศน� งานหลักสูตร รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

45 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ งานหลักสูตร 10,000 10,000
46 กิจกรรมนิเทศการสอน งานหลักสูตร 12,250 12,250
47 กิจกรรมแข�งขันทักษะวิชาชีพ งานหลักสูตร 20,000 20,000
48 กิจกรรมเชิญผู�เชี่ยวชาญ /ผู�ทรงคุณวุฒิ /ภูมิปJญญาท�องถิ่นมาให�

ความรู� งานหลักสูตร 20,000 20,000
49 กิจกรรมจัดหาผู�เชี่ยวชาญผู�ชํานาญภาษาต�างประเทศ งานหลักสูตร 15,000 15,000
50 ปรับปรุงสภาพแวดล�อม แผนกช�างกลโรงงาน แผนกช�างกล 10,000 10,000
51 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย�เทียบโอน 3,000 3,000
52 ศึกษาดูงานเทียบโอน ศูนย�เทียบโอน 5,000 5,000
53 ประชุมศูนย�ประเมินสมรรถนะผู�เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด

พัทลุง ศูนย�เทียบโอน รองบสนับสนุน รองบสนับสนุน

54 จัดทําคู�มือ นักศึกษาพร�อมระเบียบการและสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ศูนย�เทียบโอน 9,000 9,000

55 ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปวส. ศูนย�เทียบโอน 2,000 2,000
56 ฝCกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให�กับผู�ต�องขัง แผนกผ�า 15,000 15,000
57
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58 ธรรมศึกษา แผนกสามัญฯ 10,000 10,000
59 วันคริสต�มาส แผนกสามัญฯ 4,000 4,000
60 วันภาษาไทยแห�งชาติ แผนกสามัญฯ 2,000 2,000
61 โครงการเรียนฟรี งานหลักสูตร 936,035 936,035
62 ขยายบทบาทศูนย�ซ�อมสร�างเพื่อชุมชน (Fix It Center) งานโครงการพิเศษ 955,000 955,000


