
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

โครงการตาม พรบ. งบประมาณ

 1. มอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน ไม่ใช้งบประมาณ -

2. สรรหาบุคลากร งานบุคลากร ค่าใช้สอย -

3. ปลูกจิตสํานักในวันสําคัญของศาสนา พระมหากษัตริย์ งานบุคลากร 5,000.00            5,000.00       

4. วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย งานบุคลากร 3,000.00            3,000.00       

5. เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี งานบุคลากร 10,000.00          10,000.00     

6. พัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 15,000.00          15,000.00     

7. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานบุคลากร งานบุคลากร 6,000.00            6,000.00       

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ 

    ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ งานอาคารสถานที่ 60,000.00          60,000.00     

9. ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผมชาย งานอาคารสถานที่ 99,732.00          99,732.00     

10. ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างกลโรงงาน งบลงทุน -

11. ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาหารฯ งานอาคารสถานที่           80,000.00      80,000.00

12. ส่งเสริมความจงรักภักดีสถาบันพระมาหากษัตริย์ งานอาคารสถานที่           35,000.00      35,000.00

13. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทําบุญอาคารอํานวยการใหม่ งานอาคารสถานที่             4,060.00        4,060.00

14. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์           10,000.00      10,000.00

15. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานการเงิน งานการเงิน 6,000.00            6,000.00       

16. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานพัสดุ งานพัสดุ           10,000.00      10,000.00

17. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 งานวางแผนฯ             7,080.00        7,080.00

18. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก งานความร่วมมือ             6,000.00        6,000.00

19. ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยฯ  รองบสนับสนุน  - 

20. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา งานวิจัยฯ             1,000.00        1,000.00

21. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและภายในวิทยาลัย งานศูนย์ข้อมูลฯ         170,000.00    170,000.00

22. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลฯ  รองบสนับสนุน -

ส่วนที่  5

แผนงาน / โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5.1  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปีงบประมาณ  2565
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23. พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข งานกิจกรรม 25,000.00          25,000.00     

24. ประชุมผู้ปกครอง งานครูที่ปรึกษา -

25. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา(เยี่ยมบ้าน) งานครูที่ปรึกษา  รองบสนับสนุน -

26. ระบบการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา  รองบสนับสนุน -

27. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา             6,000.00 6,000.00       

28. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

     (Fix It Center)และอาชีวะอาสาฯ งานโครงการพิเศษฯ  รองบสนับสนุน -

29. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน งานโครงการพิเศษฯ           50,000.00 50,000.00     

30. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

     ก่อนเทศกาลสงการณ์และก่อนเทศกาลปีใหม่ งานโครงการพิเศษฯ รองบสนับสนุน -

31. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.3 งานแนะแนว 3,500.00            3,500.00       

32. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา (ปวช.3) งานแนะแนว 3,000.00            3,000.00       

33. สถานศึกษาสีขาว งานปกครอง 5,000.00            5,000.00       

34. ส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียนนักศึกษา งานปกครอง 2,000.00            2,000.00       

35. ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % งานปกครอง 2,000.00            2,000.00       

36. รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส งานสวัสดิการ

     โคโรนา 2019 (COVID-19) งานสวัสดิการ 12,000.00          12,000.00     

37. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ 1,000.00            1,000.00       

38. จัดการสอนเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET งานวัดผลฯ 1,000.00            1,000.00       

39. ส่งเสริมการอ่าน งานวิทยบริการฯ 3,000.00            3,000.00       

40. การผลิตสื่อ ใช้สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา งานสื่อการเรียนฯ 3,000.00            3,000.00       

41. การปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2,600.00            2,600.00       

42. สัมมนานักเรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1,000.00            1,000.00       

43. การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรฯ 20,000.00          20,000.00     

44. การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 5,000.00            5,000.00       

45. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 18,000.00          18,000.00     
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46. การเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชํานาญการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรฯ 5,000.00            5,000.00       

47. การนิเทศการสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ ไม่ใช้งบประมาณ -

48. ห้องเรียนอาชีพในชุมชน งานพัฒนาหลักสูตรฯ ไม่ใช้งบประมาณ -

49. ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ งานพัฒนาหลักสูตรฯ รองบสนับสนุน -

50. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกอาหารฯ 6,000.00            6,000.00       


