
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 1,800,000.00        1,800,000   

  - ค่าสิ่งก่อสร้าง งานอาคารฯ 124,000.00        124,000      

โครงการตาม พรบ. งบประมาณ

1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งานกิจกรรม 15,000 15,000
2 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ งานกิจกรรม 15,000 15,000
3 พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข งานกิจกรรม 28,000 28,000
4 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) งานโครงการพิเศษฯ 77,000 77,000
5 พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูลฯ 38,000 38,000
6 พัฒนาหลักสูตร/ห้องเรียนโซล่าเซลล์ ครูศักดิ์  พูลเอียด 40,000 40,000
7 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 86,000 86,000
8 รําลักถึงครูกลอนสุนทรภู่ แผนกสามัญฯ 2,000 2,000
9 วันภาษไทยแห่งชาติ แผนกสามัญฯ 2,000 2,000
10 ส่งเสริมการอ่าน งานวิทยบริการฯ 3,000 3,000
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดมาตรฐานการศึกษา งานประกันฯ 15,000 15,000
12 ผลิตสื่อวีดีทัศน์วิชาชีพระยะสั้น งานสื่อฯ 1,000 1,000
13 จัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ครูจําลอง หกหนู 5,000 5,000
14 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเตรียมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/เรือนจํา ครูจําลอง หกหนู 10,000 10,000
15 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานสื่อฯ+งานบุคลากร 15,000 15,000
16 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร งานสามัญ+งานบุคลากร 17,000 17,000

ส่วนที่  5

ที่ แผนงาน / โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปีงบประมาณ  2562
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17 ศึกษาดูงาน งานบุคลกร 61,000 61,000
18 พัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง งานบุคลกร 10,000 10,000
19

จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา
งานสื่อฯ 15,000

15,000
20 สถานศึกษาปลอดภัย งานสวัสดิการฯ 20,000 20,000
21 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานระบบทวิภาคี 12,000 12,000
22 ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา งานวางแผนฯ 6,000 6,000
23 จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 1,400 1,400
24 แนะแนวศึกษาต่อ งานแนะแนว 20,000 20,000
25 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน งานแนะแนว 10,000 10,000
26 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 4,000 4,000
27 พัฒนางานหลักสูตรการเรียนสอน งานหลักสูตรฯ 68,000 68,000
28 วันคริสต์มาส แผนกสามัญฯ 4,000 4,000
29 จัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการด้านภาษาต่างประเทศฯ แผนกสามัญฯ 15,000 15,000
30 พัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย แผนกเสริมสวย 7,080 7,080
31 พัฒนาแผนกผ้าชาย ครูสว่าง หมานมานะ 124,000 124,000
32 มอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 0 ไม่ใช้งบประมาณ

33 Fix It center งานโครงการพิเศษฯ รองบสนับสนุน

34 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษา รองบสนับสนุน

35 พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ รองบสนับสนุน

36 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E To E) งานหลักสูตรฯ รองบสนับสนุน

37 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานนวัตกรรมฯ รองบสนับสนุน

38 เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี งานบุคลกร รองบสนับสนุน

39 สถานศึกษาปลอดภัย (ครุภัณฑ์) งานอาคารฯ รองบสนับสนุน

40 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์) งานสื่อฯ รองบสนับสนุน
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41 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนแผนกศิลปกรรม (ครุภัณฑ์) แผนกศิลปกรรม รองบสนับสนุน

42 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งก่อสร้าง) แผนกอิเล็กฯ รองบสนับสนุน


