
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

รวมทัง้สิน้เป็นเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทุน 1,800,000.00 1,800,000.00
 - ครุภัณฑ์  ชุดจ ำลองปฏิบัติกำรเทคโนโลยีไร้สำยแบบอินเตอร์
แอ๊คทีฟ

สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 1,800,000.00 1,800,000.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,595,000.00

2.1
โครงกำรจดัสภำพแวดล้อมพื้นที่ปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอนของ
สำขำวิชำช่ำงยนต์

นำยสุพฒัน์     อยู่สุข        
 ครูสำขำวิชำช่ำงยนต์

200,000 200,000

2.2
โครงกำรพัฒนำส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (รถฮอนด้ำประหยัดน้ ำมัน
เชือ้เพลิง) ประจ ำปีงบประมำณ  2560

นำยสุพฒัน์     อยู่สุข       
 ครูสำขำวิชำช่ำงยนต์

5,000 5,000

2.3 โครงกำรจดัหำครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
          คณะครูแผนก       
          วิชำช่ำงกลโรงงงำน

150,000 150,000

2.4
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพสำขำวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์

นำยประสงค์  คุ้มสำ         
     ครูสำขำวิชำ
อเิล็กทรอนิกส์

20,000 20,000

2.5
โครงกำรจดัหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนสำขำบัญชี

นำยณภัทร  ธรรมลิขิต และ
ครูแผนกบญัชี

490,000 490,000

2.6 โครงกำรฝึกอบรมกำรผสมเคร่ืองด่ืม
นำงณปภัช  เรืองจุ้ย และ
คณะครูแผนกกำรโรงแรม

10,000 10,000

2.7 โครงกำรฝึกอบรมร่วมกบัสถำนประกอบกำร
นำงณปภัช  เรืองจุ้ย และ
คณะครูแผนกกำรโรงแรม

10,000 10,000

2.8 โครงกำรวันภำษำไทย
นำงสำวปวีณำ  เครือจันต๊ะ 
และนำงสำวพนิดำ ค ำมูล

3,000 3,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคตาก  จงัหวัด ตาก

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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2.9 โครงกำรวันสุนทรภู่
นำงสำวปวีณำ  เครือจันต๊ะ 
และนำงสำวพนิดำ ค ำมูล

2,000 2,000

2.10 โครงกำรสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์
นำงกนกกำญจน์  เวียงนำค
 น.ส.นันทน์ภัส  ศรีชัยมงคล

9,000 9,000

2.11
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและเข้ำร่วมประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์

นำงกนกกำญจน์  เวียงนำค
น.ส.นันทน์ภัส  ศรีชัยมงคล

3,000 3,000

2.12 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์
นำงสำวพรรณชม  บญุหนุน
 นำงสำวสุกญัญำ  จรพรม

4,000 4,000

2.13 โครงกำรทดสอบ Per V-Net และ V-Net ปวช.3 และ ปวส.2 งำนวัดผลประเมินผล 15,000 15,000

2.14 โครงกำรทดสอบฝีมือแรงงำน งำนวัดผลประเมินผล 5,000 5,000

2.15 โคตรงกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ งำนประกนัคุณภำพ 20,000 20,000

2.16 โครงกำรประยุกต์ใช้ ICT เพื่อกำรเรียนกำรสอน งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 35,000 35,000

2.17 โครงกำรแนะแนวเชิงรุกแบบบูรณำกำร งำนแนะแนวอำชีพ 3,000 3,000

2.18 โครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ งำนแนะแนวอำชีพ 3,000 3,000

2.19 โครงกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงำนนักศึกษำ งำนวิจัยและพฒันำนวัตกรรม 15,000 15,000

2.20 โครงกำรเชิดชูครูที่ปรึกษำ งำนครูที่ปรึกษำ  -  -

2.21 โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำ งำนครูที่ปรึกษำ 40,000 40,000

2.22 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและฝึกอำชีพ งำนทวิภำคีฯ 3,000 3,000
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2.23 โครงกำรจดัหำวิทยำกรผู้เชีย่วชำญ
งำนหลักสูตรกำรเรียน

กำรสอน
18,000 18,000

2.24 โครงกำรพัฒนำสุขอนำมัยนักเรียน นักศึกษำ งำนสวัสดิกำร 18,000 18,000

2.25 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษำ งำนปกครอง 5,000 5,000

2.26 โครงกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ งำนกจิกรรม นร. - นศ. 30,000 30,000

2.27 โครงกำรเชิดชูคนดี งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.28 โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.29 โครงกำรแข่งขันและพัฒนำทักษะกฬีำฟุตซอล งำนกจิกรรม นร. - นศ. 10,000 10,000

2.30 โครงกำรฝึกลักษณะภำวะผู้น ำ ท ำงำนเป็นทีม (วันเด็กแห่งชำติ) งำนกจิกรรม นร. - นศ. 10,000 10,000

2.31 โครงกำรรวมพลคนดี (วัด มัสยิค โบสถ์ คริสต์ วิทยำลัย) งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.32 โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ (R.A.T.C) งำนกจิกรรม นร. - นศ. 240,000 240,000

2.33 โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตย งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.34 โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ (ไหว้ครู) งำนกจิกรรม นร. - นศ. 30,000 30,000

2.35 โครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม ให้กบัผู้น ำ นร.-นศ. งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.36 โครงกำรจดักจิกรรมชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ งำนกจิกรรม นร. - นศ. 5,000 5,000

2.37 โครงกำร Big Cleaning Day งำนกจิกรรม นร. - นศ. 3,000 3,000
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2.38 โครงกำรเสริมสร้ำงแนวคิดปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง งำนกจิกรรม นร. - นศ. 4,000 4,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it Center งำนโครงกำรพเิศษและบริกำร
ชุมชน 750,000 750,000

3.2 โครงกำรอำชีวะสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ งำนกำรส่งเสริมกำรค้ำ 162,000 162,000

3.3 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจดัท ำผลงำนส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยและพฒันำนวัตกรรม 160,000 160,000

3.4 โครงกำรอำชีวะอำสำ เทศกำลปีใหม่ และเทศกำลสงกรำนต์
งำนโครงกำรพเิศษและ

บริกำรชุมชน
90,000 90,000

3.5 โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะวิชำชีพ งำนโครงกำรพเิศษและบริกำร
ชุมชน 30,000 30,000

3.6 โครงกำรอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนร.นศ.ที่ยำกจน งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ 40,000 40,000

3.7 โครงกำรตรวจเย่ียมนักเรียน นักศึกษำในหอพัก งำนครูทีป่รึกษำ 10,000 10,000

3.8 โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนฉัยกบัวิทยำลัยฯ งำนครูทีป่รึกษำ 20,000 20,000

3.9 โครงกำรติดตำมสำเหตุนักเรียนนักศึกษำออกกลำงคัน งำนครูทีป่รึกษำ 20,000 20,000

3.10 โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อควำมร่วมมือกำรจดักำรศึกษำ งำนทวิภำคีฯ 20,000 20,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงินสอศ.)

4.1 โครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียนนักศึกษำ งำนสวัสดิกำร 404,000 404,000

4.2 โครงกำรทัศนะศึกษำดูงำน งำนบคุลำกร 200,000 200,000
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