
 

 

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

            
หน่วย : บาท 

   ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ 
 

 
ผลผลิต โครงการ 

 

แผนงาน/งบ
รายจา่ย 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษ
ฐ์/หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความ

รู ้

รวม 

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง

ผู้ประกอบ
การใหม่
แบบครบ

วงจร 

2.
โครงการ
ผู้สร้าง
และ

กระจาย
โอกาส
ทาง

การศึกษา 

3.
โครงการ
สถานศึก
ษาขนาด

เล็ก 

4.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน 

5.
โครงการ
ศูนย์ซ่อม
สร้าง (Fix 

it 
Center) 

รวมทั้งสิ้น 
รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน  

  
             

 1. แผนงาน  21,938,439.39 1,851,085.36 942,900.00 52,000.00   24,784,424.75 132,000.00 405,000.00 200,000.00 50,000.00 810,000.00 1,597}000.00 26,381,424.75 

- งบบุคลากร  6,688,000.00         6,688,000.00             6,688,000.00 

- งบด าเนินงาน 2,366,569.89 1,430,585.36 132,900.00     3,930,055.25             3,930,055.25 

- งบลงทุน 12,081,869.50         12,081,869.50             12,081,869.50 

- งบเงินอุดหนุน 15,000.00 128,000.00       143,000.00             143,000.00 

- งบรายจ่ายอื่น 787,000.00 292,500.00 810,000.00 52,000.00   1,941,500.00 132,000.00 405,000.00 200,000.00 50,000.00 810,000.00 1,597}000.00 3,538,500.00 



 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์

        

1. ประมาณการรายรบั         37,226,438.43 บาท 
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 

 
5,903,438.43 บาท 

  

 
 - ยอดยกมาจากปีปจัจบุัน 1,533,438.43 บาท 

    

 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,370,000 บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 31,323,000 บาท 
  

 
งบบุคลากร  7,200,000 บาท 

    

 
งบด าเนินงาน 6,928,000 บาท 

    

 
งบลงทุน - บาท 

    

 
งบเงินอุดหนุน 17,195,000 บาท 

    

 
งบรายจ่ายอื่น - บาท 

    
        

2. ประมาณการรายจ่าย       30,128,086 บาท 

 
งบบุคลากร  

  
7,195,086 บาท 

  

 
 - เงินเดือน 

 
4,494,666 บาท 

   

 
 - ค่าจ้างประจ า 

 
- บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,199,120 บาท 

   

 
 - เงินวิทยฐานะ  

 
322,100 บาท 

   

 
 - เงินประจ าต าแหน่ง - บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 179,200 บาท 

   

 
 - เงินอื่น ๆ 

 
- บาท 

   

 
งบด าเนินงาน 

  
6,928,000 บาท 

  

 
 - ค่าตอบแทน 

 
1,868,000 บาท 

   

 
 - ค่าใช้สอย 

 
1,800,000 บาท 

   

 
 - ค่าวัสด ุ

 
1,860,000 บาท 

   

 
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 1,400,000 บาท 

   

 
งบลงทุน 

  
9,800,000 บาท 

  



 
 - ครุภัณฑ์ 

      

 
      ห้องปฏิบัตกิารทางภาษา 2 ห้อง 3,800,000 บาท 

   

 
 - สิ่งก่อสร้าง 

      

 
     ปรับปรุงอาคาร 1,500,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงไฟฟ้า 

 
1,800,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงประปา 1,200,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงหอ้งน้ า-ห้องส้วม 1,500,000 บาท 

   

 
งบเงินอุดหนุน 

  
5,395,000 บาท 

  

 
 -  อุดหนุนค่าจ้างช่ัวคราว 2,800,000 บาท 

   

 
 - อุดหนุนเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง 2,400,000 บาท 

   

 
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพฒันา 52,000 

    

 
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 60,000 

    

 
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ - 

    

 
   ระดับอนบุาลจนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

 
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 83,000 

    

        

 
งบรายจ่ายอ่ืน 

  
810,000 บาท 

  

 
 - รายจ่ายอื่น ๆ 

 
810,000 บาท 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยการชีพพระสมุทรเจดีย ์

            

หน่วย : 
บาท 

  
  แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏิบตักิาร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ รวมทั้งสิ้น 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได ้ เป็นเงิน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู ้
รวม 1.โครงการ 

2.
โครงการ 

3.
โครงการ 

4.
โครงการ 

5.
โครงการ 

รวมทั้งสิ้น บกศ.   

                            41,997,886 

 - งบบคุลากร                           7,195,086 
เงินเดือนข้าราชการ 

4,494,666         4,494,666               4,494,666 
เงินวิทยฐานะ  

322,100         322,100               322,100 
เงินประจ าต าแหน่ง 

                            
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 

179,200         179,200               179,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

                            
เงินอ่ืน ๆ 

                            
ค่าตอบพนักงานราชการ  

2,199,120         2,199,120               2,199,120 
                              
 -  งบด าเนินงาน 

                          6,698,000 
      - ค่าตอบแทน 

                          1,638,000 
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า) 138,000         138,000               138,000 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 

200,000 150,000       350,000               350,000 
เงินค่าสอนพิเศษ 

850,000 300,000       1,150,000               1,150,000 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

                            



ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น                             
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต ้                             
      - ค่าใช้สอย 

                          1,800,000 
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) 

                            
ค่าเช่ารถยนต(์ขั้นต่ า) 

                            
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

300,000 200,000         500,000           100,000 600,000 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 

50,000 50,000         100,000             100,000 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 

80,000 30,000         110,000             110,000 
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 

80,000 30,000         110,000             110,000 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

500,000 80,000         580,000             580,000 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 

200,000 100,000         300,000             300,000 
          - ค่าวัสด ุ

                          1,860,000 
วัสดุส านักงาน 

250,000 200,000         450,000           50,000 500,000 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

85,000 40,000         125,000           15,000 140,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

30,000 20,000         50,000           
 

50,000 
วัสดุการศึกษา 

400,000 200,000         600,000             600,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

80,000 50,000         130,000           20,000 150,000 
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 

30,000 25,000         55,000           10,000 65,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

40,000 20,000         60,000             60,000 
วัสดุก่อสร้าง 

100,000 85,000         185,000           30,000 215,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

50,000 20,000         70,000           10,000 80,000 



                              
 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 

                          1,400,000 
ค่าโทรศัพท ์

                            
ค่าน้ าประปา 

800,000 600,000                       1,400,000 
ค่าไฟฟ้า 

                            
 - งบลงทนุ 

                          10,099,800 
  3.1 ครุภัณฑ์ 

                            
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง 

3,800,000                         3,800,000 
  3.2 สิ่งก่อสร้าง 

                            

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ 20,000                         20,000 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน 856,800                         856,800 

ปรับปรุงระบบประปา 943,000                         943,000 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1,800,000                         1,800,000 

ปรับปรุงห้องน้ า 1,500,000                         1,500,000 

ปรับปรุงอาคาร 1,180,000                         1,180,000 
 - งบเงินอดุหนุน 

                          17,195,000 
อุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว 

2,800,000           2,800,000             2,800,000 
อุดหนุนเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง 

2,400,000           2,400,000             2,400,000 
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์                             
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา 52,000           52,000             52,000 
 - อุดหนุน อศ.กช. 

                            



 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
15,000 45,000         60,000             60,000 

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 11,800,000           11,800,000             11,800,000 
 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น                              
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. 

                            
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม 

                            
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน   83,000         83,000             83,000 
 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้ 

                            
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรรม 

                            
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี                             
 - โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร ์

                            
 - งบรายจ่ายอื่น 

                          810,000 
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างชุมชน (Fix it Center) 

810,000                         810,000 
                              
 - โครงการ 

                            
  

                            
 - ส ารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ 

                            
 


