
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ รวมเป็น
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย  ที่ใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

งานตามภาระงานประจํา

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

  - ค่าครุภัณฑ์ งานพัสดุ 1,375,000.00        1,375,000.00 

  - ค่าสิ่งก่อสร้าง งานอาคารฯ 3,000,000.00      3,000,000.00 

โครงการตาม พรบ. งบประมาณ

1 เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี งานบุคลากร 20,000.00          20,000.00     
2 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 80,000.00          80,000.00     
3 จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนฯ งานทะเบียน ไม่ใช้งบ -              
4 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนฯ งานทะเบียน ไม่ใช้งบ -              
5 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและอาชีพ งานทวิภาคี 3,000.00            3,000.00       
6 สัมมนานักเรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี 3,000.00            3,000.00       
7 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานทวิภาคี 8,000.00            8,000.00       
8 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานทวิภาคี รองบ -              
9 พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ งานหลักสูตร 3,000.00            3,000.00       
10 จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวส.ฯ งานหลักสูตร ค่าตอบแทน -              
11 นิเทศการสอน งานหลักสูตร 2,000.00            2,000.00       
12 แข่งขันทักษะวิชาชีพ งานหลักสูตร 40,000.00          40,000.00     
13 จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ งานหลักสูตร เลี้ยงตัวเอง -              
14 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ E-book งานวิทยบริการห้องสมุด ไม่ใช้งบ -              
15 ส่งเสริมการอ่าน งานวิทยบริการห้องสมุด 3,000.00            3,000.00       
16 กิจกรรม 5 ส. สามัญฯ ไม่ใช้งบ -              
17 จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศฯ สามัญฯ 17,000.00          17,000.00     

ส่วนที่  5

ที่ แผนงาน / โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปีงบประมาณ  2563
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18
วันคริสต์มาส

สามัญฯ             4,000.00        4,000.00

19 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพฯ สามัญฯ             2,000.00        2,000.00

20 วันภาษาไทยแห่งชาติ สามัญฯ             2,000.00        2,000.00

21 รําลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ สามัญฯ             2,000.00        2,000.00

22 ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา งานวางแผน 4,000.00            4,000.00       
23 ประชุมเชิงปฏิบัตากรจัดทํารายงานการประกันฯ งานประกัน           10,000.00      10,000.00

24 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ งานประกัน  รองบ  - 

25 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย รองบ -              
26 พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ งานการค้า  รองบ                -   

27 แนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนว             6,000.00        6,000.00

28 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว             3,000.00        3,000.00

29 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา งานแนะแนว             4,000.00        4,000.00

30 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 108 อาชีพ งานโครงการพิเศษ         120,000.00    120,000.00

31 fix it center และ อาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน งานโครงการพิเศษ  รองบ                -   

32 สถานศึกษาปลอดภัย งานสวัสดิการ           10,000.00      10,000.00

33 จัดหายาและเวชภัณฑ์ งานสวัสดิการ  -                -   

34 ประชุมผู้ปกครองผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา             6,000.00        6,000.00

35 กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก งานครูที่ปรึกษา           10,000.00      10,000.00

36 ลดปัญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา  รองบ                -   

37 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯอย่างเป็นระบบ งานครูที่ปรึกษา  รองบ                -   

38 พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข งานกิจกรรม  รองบ                -   

39 สถาศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข งานปกครอง รองบ -              
40 จัดซื้อครุภัณฑ์ในสถานศึกษา งานพัสดุ 16,900.00          16,900.00     
41 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูล 50,000.00          50,000.00     
42 พัฒนาสํานักงานศูนย์บ่มเพาะ งานการค้า รองบ -


