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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

หน่วย : บาท

ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

1,543,499.77

8,587,244.42

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการงบประจา)

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.1โครงการผลิตพัฒนาเสริมสน้างคุณภาพชีวติ ครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

-

205,000.00

รายได้สถาบัน

งบลงทุน
1,214,000.00

-

-

-

-

125,000.00

-

-

-

-

5,649,969.62 17,324,713.81
5,649,969.62 7,042,809.62
384,894.00 1,732,734.00
2,237,460.62 2,282,460.62
380,565.00
380,565.00
2,647,050.00 2,647,050.00
125,000.00
125,000.00
-

1,214,000.00
1,214,000.00
-

-

-

5,782,899.54
5,542,899.54
240,000.00
-

-

-

205,000.00
205,000.00

1,214,000.00

1,214,000.00

1,543,499.77

4,239,399.77

1,543,499.77

3,999,399.77

-

-

240,000.00

-

-

-

205,000.00

205,000.00
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.3โครงการส่งเสริมการปฏิรป
ู อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผู้เรีนนด้วยคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะและความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

-

125,000.00

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
การอาชีวศึกษา

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน (รถตูโ้ ดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง)
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(รายการงบประจา)

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

3. แผนงานพื้นฐานด้ารการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ

-

125,000.00

โครงการผลิตพั ฒ นา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา

1,347,840.00
45,000.00

2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

-

1,392,840.00

โครงการผลงานวิจยั
เพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,078,200.00

-

-

-

-

1,078,200.00
1,078,200.00

-

-

-

-

144,805.00
144,805.00

-

-

-

-

1,731,999.65
1,731,999.65

1,078,200.00

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

144,805.00

144,805.00

5. แผนงานบูรณาการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาและการเรียนรูต้ ลอดชี วิต

5.1โครงการยกระดับมาตรฐานกาลังคนอาขีวศึกษาและ
เทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

-

1,731,999.65

1,731,999.65

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
2.คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป

22,628,777.39
7,975,537.39
665,637.39 บาท*
7,309,900.00 บาท

2.1 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(สถาบันฯ)
2.1.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 40)

2,228,000.00 บาท
1,139,200.00 บาท

2.1.2 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก

18,400.00 บาท

2.1.3 ค่าสมัครสอบคัดเลือก

36,800.00 บาท

2.1.4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

55,200.00 บาท
184,000.00 บาท

2.1.5 ค่าประกันของเสียหาย
2.1.6 ค่าคูม่ อื นักศึกษา

27,600.00 บาท

2.1.7 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา

27,600.00 บาท
105,600.00 บาท

2.1.8 ค่าใบแสดงผลการเรียน
2.1.10 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.2 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ)
2.2.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 60)

633,600.00 บาท
5,081,900.00 บาท
1,708,800.00 บาท

2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตทฤษฎี

560,700.00 บาท

2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตปฏิบัติ

1,815,600.00 บาท

2.2.4 ค่าบารุงห้องพยาบาล

71,200.00 บาท

2.2.5 ค่าบารุงห้องสมุด

142,400.00 บาท

2.2.6 ค่าบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

213,600.00 บาท

2.2.7 ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา

213,600.00 บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพือ่ การศึกษา

213,600.00 บาท

2.2.9 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน (ผลผลิต ป.ตรี)
งบรายจ่ายอืน่
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

142,400.00 บาท
14,653,240.00 บาท
1,347,840.00
6,958,200.00
2,420,000.00
3,927,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการ 2 คน
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน (นักการ, แม่บ้าน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (นักการ, แม่บ้าน 2 คน)
- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
สิง่ ปลูกสร้าง
.............................................
ครุภัณฑ์
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ

22,628,777.39 บาท
1,786,800.00 บาท
1,347,840.00
202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
4,037,700.00
6,776,420.00
668,100.00
490,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,972,620.00 บาท
4,037,700.00

3,945,200.00 บาท
- บาท

2,927,200.00 บาท
ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 1,000,000.00 บาท
งบลงทุนเงินรายได้
ครุภัรฑ์เครื่องกรองน้า
งบเงินอุดหนุน
อุหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

18,000.00 บาท
- บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
งบรายจ่ายอืน่

5,014,557.39 บาท
2,044,725.00 บาท

1. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ภาระงานหน่วยงาน
1.1 กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน
1.1.1 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)

2,014,725.00 บาท
88,550.00 บาท

1.1.2 โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2561

93,450.00 บาท

1.1.3 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1,382,725.00 บาท

1.1.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1.1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1.6 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.1.7 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
1.1.8 โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
1.1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
1.1.10 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1.11 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา
1.1.12 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา
1.1.13 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

150,000.00 บาท
150,000.00 บาท
50,000.00 บาท
100,000.00 บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
1.2 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ
โครงการถวายพระพรวั
นเฉลิ
มพระชนมพรรษาสมเด็
3.3 สรุ1.2.1
ปงบหน้
ารายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2561จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ บรินทรเทพยวรางกูร
1.2.2 โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
4.4.4 โครงการสานสัมพันธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี 2561

30,000.00 บาท
10,000.00 บาท

10,000.00 บาท
10,000.00 บาท

2,420,000.00 บาท

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชี วศึ กษาให้
มีค วามพร้อมเพื่อเป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
2.1.2 โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561
2.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่
จัดทาบทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่
ในการประชุมมทางวิชาการ
2.1.5 โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"
2.1.6 โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทา
ฐานข้อมูล งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุน
การบริหารจัดการสถาบัน
2.1.8 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับยุคไทยแลนด์ 4.0
2.1.9 โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
2.1.10 โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
(ทล.บ.) ปีการศึกษา 2559

1,577,200.00 บาท
92,200.00 บาท
100,000.00 บาท

125,000.00 บาท

100,000.00 บาท
50,000.00 บาท
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท
50,000.00 บาท
71,000.00 บาท
93,000.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 45 ~
สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
2.1.11 โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
2.1.12 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
2.1.13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2.1.14 2561
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
2.1.15 โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
2.1.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ.2562-2564
2.1.17 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศ
2.2.1 โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

50,000.00 บาท
50,000.00 บาท
100,000.00 บาท
150,000.00 บาท
131,000.00 บาท

100,000.00 บาท
225,000.00 บาท
842,800.00 บาท

100,000.00 บาท

200,000.00 บาท

2.2.3 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปี
การศึกษา 2561

322,800.00 บาท

2.2.4 โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร พุทธศักราช 2561

220,000.00 บาท

- บาท

3.โครงการพิเศษ
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
- บาท

การอาชีวศึกษา
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
แก้ปญั หาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

- บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 46 ~
สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
4.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
4.1 โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561
5. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.
5.1 นโยบายเร่งด่วน
5.2 นโยบายตามยุทธศาสตร์
5.3 สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
5.4 สารองฉุกเงินเงินรายได้

ไม่ใช้งบ

บาท
459,432.39 บาท
- บาท
- บาท
- บาท

459,432.39 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 47 ~
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รวมทัง้ สิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1.งานตามภาระงานประจา
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
- เจ้าหน้าที่ธรุ การ จานวน 2 คน
- แม่บา้ น-นักการภารโรง จาวน 2 คน
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (นักการ, แม่บา้ น 2 คน)
- ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
1.2 งบดาเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน
1.2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน
1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ)
- ตาแหน่งผู้อานวยการ
- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
- ตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารสถาบัน
- ตาแหน่งผู้อานวยการ
- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
- ตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
1.2.1.4 เงินค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- ค่าตอบแทนประชุมสภา
- ค่าเบี้ยประชุมนายกสภาสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน
- ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการฝ่าย
- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมรองประธานอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
1.2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
1.2.1.6 ค่าสอนพิเศษ/ต่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
1.2.2 ค่าใช้สอย
1.2.2.1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญญาตรี(โอนเงินคืน
วิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)
1.2.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมสภาสถาบัน
- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน
- ค่าที่พกั กรรมการสภาสถาบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมสภา
1.2.2.3 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/
ประกันคุณภาพ/บริพฒ
ั นาระบบบริหารจัดการและบุคลากร/
- ค่าพาหนะเดินทางอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมอนุกรรมการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ
14,653,240.00
8,306,040.00
1,347,840.00
1,347,840.00

6,958,200.00
4,037,700.00
150,000.00

รายได้สถาบัน
(บกศ.)
7,975,537.39
7,498,105.00
438,960.00

202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
7,059,145.00
-

900,000.00
828,000.00
624,000.00
360,000.00
412,800.00
134,400.00

24,000.00
288,000.00
15,000.00
13,500.00
132,000.00
84,000.00
72,000.00
1,128,000.00

5,648,420.00

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

22,628,777.39
15,804,145.00
1,786,800.00
1,347,840.00
202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
14,017,345.00
4,037,700.00
150,000.00
900,000.00
828,000.00
624,000.00
360,000.00
412,800.00
134,400.00
24,000.00
288,000.00
15,000.00
13,500.00
132,000.00
84,000.00
72,000.00
6,776,420.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

112,320บาท×12เดือน
8,430×2คน×12เดือน
6,910×2คน×12เดือน
1,000บาท×2คน×12เดือน
1,200บาท×2คน×12เดือน
60 วัน * 300 บาท * 2 คน

12,500 บาท ×12เดือน
75,000บาท×12เดือน
69,000บาท×12เดือน
52,000บาท×12เดือน
30,000บาท×12เดือน
20,000บาท×12เดือน+ 14,400บาท×12เดือน

11,200บาท×12เดือน

2,000บาท×12เดือน
1,600×12เดือน×15คน
1,250บาท×2คณะๆละ×6ครั้ง/ปี
1,125บาท×2คณะๆละ×6ครั้ง/ปี
1,000บาท×2คณะๆละ×11คน×6
1,000บาท×14คน×6ครั้ง
60บาท×80ชม.×20คน
11,200บาท×12เดือน

5,081,900.00
76,800.00
18,000.00
29,760.00

76,800.00
18,000.00
29,760.00

4คน×12ครั้ง×200กม×4บาท×2ไป1คน×15ครั้งๆละ×1,200
(120บาท×16คน+35บาท×16คน) ×

22,400.00
20,460.00

22,400.00
20,460.00

13,020.00

13,020.00

7คน×2ครั้งๆ×200กม.×4บาท×2ไป120บาท×11คน×2คณะ+35บาท×
(อาหาร120บาท×14คน)+(เครื่องดืม
35บาท×14คน)×12ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 48 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2.2.4 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการบุคลากรในสถาบันฯ
1.2.2.5 ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าประกันของเสียหาย
1.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานนักการ - ภารโรง
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1.2.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุซอ่ มแซมระบบไฟฟ้าประปา
- วัสดุซอ่ มแซมครุภัณฑ์
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าน้าประปา
- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รองผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์สานักงาน
- ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
- ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

600,000.00
48,000.00
54,000.00
15,000.00

17,520.00

12,000.00
537,000.00
152,020.00
78,540.00
562,500.00
360,000.00

105,600.00
105,600.00

180,000.00
5,000.00
2,500.00

10,000.00
5,000.00
400,000.00
284,600.00
18,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
8,000.00

90,400.00
75,400.00

15,000.00

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

600,000.00
48,000.00
71,520.00
15,000.00
12,000.00
537,000.00
152,020.00
78,540.00
668,100.00
465,600.00
180,000.00
5,000.00
2,500.00

10,000.00
5,000.00
490,400.00
360,000.00
18,000.00
30,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
8,000.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

4,000บาท×12เดือน
15,000บาท/ปี

6,910บาท×2คน×12เดือน
7,140บาท×1คน×12เดือน

15,000บาท×12เดือน
5,000/ปี
2,500/ปี

10,000บาท/ปี
5,000บาท/ปี
30,000บาท×12เดือน
1,500บาท×12เดือน
2,500บาท×12เดือน
2,000บาท×12เดือน
1,000บาท×2คน×12เดือน
1,000บาท×12เดือน
1,000บาท×12เดือน
200บาท×6ครั้ง
8,000บาท/ปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 49 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2.5 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ภาระงานหน่วยงานงบดาเนินงาน
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน
- โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)
- โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี
- โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
วศึกษา มคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
- อาชี
โครงการประชุ
กศึกษา มคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
- นัโครงการประชุ
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.2.6 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ
- โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ บรินทรเทพยวรางกูร
- โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
- โครงการสานสัมพันธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี 2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

830,000.00

1,214,725.00

2,044,725.00

800,000.00

1,214,725.00

2,014,725.00

88,550.00

88,550.00

93,450.00

93,450.00

882,725.00

1,382,725.00

150,000.00

150,000.00

500,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

ร้อยละ 25 ของงบดาเนินงาน
งปม.60(5,5429,00บ.)

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
30,000.00

-

30,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 50 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ (คาดว่าจะได้รบั การจัดสรรปี งปม.2561)

2,420,000.00

2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้ เรียน อาชีวศึ กษาให้มีค วาม
พร้อมเพื่อเป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

1,577,200.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
- โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร ประจาปี
การศึกษา 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่ จัดทา
บทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่ในการ
ประชุมมทางวิชาการ
- โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"
- โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูล
งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถาบัน
- โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับยุค
ไทยแลนด์ 4.0
- โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
- โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) ปี
การศึกษา 2559
- โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
- โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
- โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สถาบัน พ.ศ.2562-2564
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

-

รายละเอียด/หมายเหตุ

2,420,000.00

92,200.00

92,200.00

100,000.00

100,000.00

125,000.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

50,000.00

71,000.00

71,000.00

93,000.00

93,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

131,000.00

131,000.00

100,000.00

100,000.00

225,000.00

225,000.00

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 51 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
- โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

842,800.00
100,000.00

100,000.00

200,000.00

200,000.00

- โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา
2561

322,800.00

322,800.00

- โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2561

220,000.00

220,000.00

3.งบลงทุน
3.1 สิ่งปลูกสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
3.3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ
3.2.2 ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า
4.งบเงินอุดหนุน
- เงิ นอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เงิ นอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย
5.โครงการพิเศษ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

รายละเอียด/หมายเหตุ

3,927,200.00

18,000.00

3,945,200.00

-

18,000.00
-

2,927,200.00
1,000,000.00
18,000.00
-

-

-

-

-

-

-

2,927,200.00
1,000,000.00

- โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการ
อาชีวศึกษา
6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
- โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561
7. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์
3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

-

459,432.39

459,432.39

459,432.39

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)
- โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2561
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา
- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

50000.00

50,000.00

100,000.00

150000.00

150,000.00

450000.00
150000.00

32725

93450.00

150,000.00

1,382,725.00

93,450.00

88550

0.00

450000.00

450000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50,000.00

150,000.00

150,000.00

1,382,725.00

93,450.00

88,550.00

50,000.00

450,000.00

450,000.00

88,550.00

443,450.00

450,000.00

0.00

82,725.00

0.00

2,014,725.00

กิจกรรม/โค รงการพั ฒ นาระบบบริ หารจัด การสถาบัน

1.2.1 งบดาเนิ น งาน โค รงการตามภาระงานหน่ ว ยงาน

88,550.00

2,014,725.00

501,855.00

483,175.00

3,035,605.00

608,675.00

498,655.00

1,019,675.00

602,255.00

605,375.00

503,155.00

3,034,125.00

495,155.00

584,915.00

11,972,620.00

1.2 งบดาเนิ น งาน
-

1,786,800.00
11,972,620.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

1,786,800.00

1.1 งบบุค ลากร
-

15,804,145.00

700,755.00

1,082,075.00

3,194,505.00

1,207,575.00

736,105.00

1,612,025.00

751,155.00

1,102,055.00

726,780.00

-

22,628,777.39

1,157,212.82

1,719,532.43

3,800,962.43

1,789,032.43

1,513,562.43

2,973,482.43

2,775,612.43

827,561.00
764,275.00

1,185,341.00

3,231,311.00
3,193,025.00

865,066.00

790,101.00

1 งานตามภาระงานประจา

รวมทั้ ง สิ้น เป็น เงิ น งบประมาณ
733,815.00

รวมเป็น เงิ น

ก.ย.-61

ส.ค .-61

ก.ค .-61

15,804,145.00

มิ .ย.-61

พ.ค .-61

เม.ย.-61

ที่ ใ ช้

งบรายจ่าย/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61

ก.พ.-61

ม.ค .-61

ธ .ค .-60

พ.ย.-60

ต.ค .-60

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุล

บริ หาร/จัด การ

งาน/โค รงการ/กิจกรรม

22,628,777.39

ที่
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1,577,200.00

2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชี วศึ กษาให้มีค วามพร้อมเพื่อ
เป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

-

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ปีการศึกษา 2559
โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
- ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560

โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูล
- งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถาบัน

โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
- บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษา
- ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร ประจาปี
การศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่ จัดทา
- บทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่ในการ
ประชุมมทางวิชาการ

50,000.00

93,000.00

71,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

100,000.00

125,000.00

100,000.00

2,420,000.00

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ (คาดว่าจะได้รบั การจัดสรรปี งปม.2561)

โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ั ฑิต
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ

10,000.00

จพระปรมิ
พระบรมราชิ
2561 นทรมหาภูมิ
ธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี
พันในพระบาทสมเด็
โครงการสานสันีนมาถ

92,200.00

10,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
- ผู้ประกอบการ

10,000.00

โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ทรเทพยวรางกู
บรินสมเด็
าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์
เจ้
จพระนางเจ้ร าสิริกติ
ยมงคล
โครงการถวายพระพรชั

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

30,000.00

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ

ที่
ต.ค .-60
-

-

-

-

-

100,000.00

พ.ย.-60

-

-

10000.00

10,000.00

ธ .ค .-60
-

45000

45,000.00

45,000.00

ม.ค .-61

25000

25,000.00

25,000.00

10000.00

10,000.00

ก.พ.-61

93000

50000

125000

568,000.00

568,000.00

-

-

45000

92200

362,200.00

905,000.00

เม.ย.-61
-

71000

121,000.00

321,000.00

พ.ค .-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61
-

25000

100000

125,000.00

125,000.00

มิ .ย.-61

50000

150,000.00

150,000.00

10000.00

10,000.00

ก.ค .-61
-

100000

181,000.00

181,000.00

ส.ค .-61

ก.ย.-61

-

-

50,000.00

93,000.00

71,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

100,000.00

125,000.00

100,000.00

92,200.00

1,577,200.00

2,420,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00

รวมเป็น เงิ น
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงิ นบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-

-

โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สถาบัน พ.ศ.2562-2564

-

3

-

0

-

0

-

0

-

1,418,171.43

200000

418,171.43

418,171.43

0

418,171.43

0

418,171.43

200,000.00

100,000.00

842,800.00

-

18,000.00

18,000.00

1,000,000.00

3,945,200.00

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

-

18,000.00

1,000,000.00

2,927,200.00

-

3,945,200.00

220,000.00

542800

225,000.00

100,000.00

220000

1,000,000.00

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

0

100,000.00

50,000.00

รวมเป็น เงิ น

220,000.00

าย ษฐ์ พาชืน่
2.ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่นายประดิ

งานพัสดุ/งานอาคาร

ก.ย.-61

322,800.00

418,171.43

3.ครุภัณฑ์เครื่องกรองนา

0

ส.ค .-61

322800

18,000.00

100000

0

2,927,200.00

1.ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ

200000

100000

ก.ค .-61

322,800.00

200,000.00

100,000.00

842,800.00

225,000.00

100,000.00

นายประดิษฐ์ พาชืน่

- ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุ น

ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
เทคโนโลยีบณ
2561 ดการศึกษาระดับ
การศึกษานผลการจั
บตั กิ าร เประจ
ปฏิ
ตามประเมิ
ทศติดาปี
โครงการนิ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปี
กษา ด2561
การศึ
ทาและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการจั
พุทธศักราช 2561

100000

มิ .ย.-61

131,000.00

225000

50000

พ.ค .-61

31000

100000

เม.ย.-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61

100000

ก.พ.-61

131,000.00

ม.ค .-61

150,000.00

ธ .ค .-60

50000

0

พ.ย.-60

100000

ต.ค .-60

150,000.00

100,000.00

50,000.00

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
- การศึกษา ปีการศึกษา 2560

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
มเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
โครงการประชุ

ที่
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

-

45000.00

45000.00

-

-

45000.00

45000.00

เม.ย.-61
-

45000.00

45000.00

พ.ค .-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61
-

45000.00

45000.00

มิ .ย.-61
-

45000.00

45000.00

ก.ค .-61
-

54832.39

54832.39

ส.ค .-61
-

45000.00

45000.00

ก.ย.-61

549832.39

-

-

-

-

-

-

รวมเป็น เงิ น

549832.39

0.00

4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

549832.39

45000.00

-

ก.พ.-61

0.00

45000.00

-

-

-

-

ม.ค .-61

3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

-

-

-

ธ .ค .-60

0.00

45000.00

-

พ.ย.-60

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

549,832.39

-

ต.ค .-60

1. นโยบายเร่งด่วน

7. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561

ศึกษา
การอาชี
ใช้งบ)
เศษว(ไม่
6.โครงการพิ

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
ศึกกษา
นการอาชี
ดการสถาบั
ั หาการบริ
ปญ
แก้
บั สถาบัน
มแข็งวให้
างความเข้
ยภาพสร้
ฒนาศัหการจั
โครงการพั

-

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

4 งบเงิ นอุดหนุน
1. เงิ นอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เงิ นอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย

5.โครงการพิเศษ

ที่
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

