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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร -            56,260,000  -        -         -         56,260,000 7,000,000    7,000,000 3,000,000 66,260,000 

เงินเดือนขาราชการ 45,540,000  45,540,000 -             -        -        -        -     -          45,540,000 

เงินวิทยฐานะ 3,850,000   3,850,000   -          3,850,000   

เงินประจําตําแหนง -            -            -          -           

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 3,190,000   3,190,000   -          3,190,000   

คาจางลูกจางประจํา 2,800,000   2,800,000   -          2,800,000   

เงินอื่น ๆ (ลูกจางชั่วคราว) -            7,000,000    7,000,000 3,000,000 10,000,000 

คาตอบพนักงานราชการ 880,000      880,000     -          880,000     

 -  งบดําเนินงาน 4,000,000    4,150,000   -        -         -         8,150,000    4,340,000    -        -        -        -     4,340,000  7,651,000  20,141,000 

      - คาตอบแทน 3,000,000   2,500,000  -       -        -        5,500,000   700,000     700,000   2,200,000 8,400,000   

คาตอบแทนสอน 3,000,000    2,500,000   5,500,000   -             -        -        -        -     -          1,700,000 7,200,000   

คาธุรการนอกเวลา -            600,000      600,000   200,000   800,000     

คาตอบแทนวิทยากร -            -          100,000   100,000     

คาตอบแทนลวงเวลา -            -          100,000   100,000     

คาตอบแทนพิเศษเต็มขั้น -            -          -           

คาตอบแทนอื่น -            100,000      100,000   100,000   200,000     

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาเชียงราย

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - คาใชสอย 500,000     390,000     -        -        890,000     550,000     -        -        -        -    550,000   2,040,000 3,480,000   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 500,000      270,000      770,000     -          800,000   1,570,000   

เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม -            250,000      250,000   150,000   400,000     

คาจางเหมาทําความสะอาดหองน้ํา -            -          410,000   410,000     

คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟท -            -          200,000   200,000     

คาจางเหมาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

-            -          40,000     40,000       

คาบริการเก็บขยะ/สูบสิ่งปฏิกูล -            -          80,000     80,000       

คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา -            -          -           

คาบํารุงรักษาหมอแปลง -            -          40,000     40,000       

คาจางเหมาบริการ -            -          200,000   200,000     

คาซอมแซมสิ่งกอสราง -            200,000      200,000   200,000     

คาซอมแซมสวัสด/ุครุภัณฑ 100,000      100,000     100,000      100,000   200,000     

คาซอมแซมยานพาหนะ/ขนสง -            -          100,000   100,000     

คาประกันภัยรถยนต -            -          20,000     20,000       

คาใชสอยอื่นๆ 20,000       20,000       20,000       

          - คาวัสดุ 200,000     200,000     -       -        -        400,000     3,060,000   -        -        -        -    3,060,000 701,000   4,161,000   

วัสดุสํานักงาน 200,000      200,000      400,000     -          300,000   700,000     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -            200,000      200,000   200,000   400,000     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -            50,000        50,000     50,000     100,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุการศึกษา (วัสดุฝก) -            2,200,000    2,200,000 2,200,000   

วัสดุโฆษณาเผยแพร 100,000      100,000   50,000     150,000     

วัสดุเกษตร 10,000        10,000     10,000       

วัสดุงานบานงานครัว 40,000        40,000     10,000     50,000       

วัสดุดอกไมและพวงมาลัย 5,000          5,000       5,000       10,000       

วัสดุผาและเครื่องแตงกาย -          10,000     10,000       

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000          5,000       5,000       10,000       

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา -            150,000      150,000   150,000     

วัสดุคอมพิวเตอร -            50,000        50,000     50,000       

วัสดุกอสราง -            200,000      200,000   200,000     

วัสดุยานพาหนะและขนสง -            50,000        50,000     50,000     100,000     

วัสดุอื่นๆ 21,000     21,000       

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 300,000     1,060,000  -       -        -        1,360,000   30,000       -        -        -        -    30,000     2,710,000 4,100,000   

คาโทรศัพท -            -          100,000   100,000     

คาน้ําประปา 60,000       60,000       440,000   500,000     

คาไฟฟา 300,000      1,000,000   1,300,000   1,660,000 2,960,000   

คาไปรษณีย -            30,000        30,000     30,000     60,000       

อินเตอรเนต -            480,000   480,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน -            1,427,000  -       -        -        1,427,000   -            -        -        -        -    -          262,721   1,689,721   

  3.1 ครุภัณฑ 960,000      960,000     -          262,721   1,222,721   

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

จํานวน 40 เครื่อง 960,000      960,000     960,000     

 - กลองวงจรปด 2 ตัว 35,000     35,000       

 - อุปกรณควบคุมขนาด 

Bandwidth ของสัญญาณ 20,000     20,000       

 - อุปกรณเชื่อมตอสายไฟเบอร 

จํานวน 8 คู 2,500       2,500        

 - คอมพิวเตอร และโตะวาง

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 20,000     20,000       

 - คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 20,000     20,000       

 - เครื่องสํารองไฟ 5,000       5,000        

 - โปรแกรมแฟมสะสมงาน 50,000     50,000       

 - เตียงเสริมแบบมีลอพรอมที่นอน

พับได จํานวน 10 ชุด 62,060     62,060       

 - รถเข็นแมบานโครงสแตนเลส 

แบบมีลอ 2 คัน 13,161     13,161       

 - เครื่องคอมพิวเตอร 35,000     35,000       

 - ประตูกั้นจราจรทางเขา-ออก 

ขนาดแขนกั้นกวาง 2.00 เมตร 60,000     60,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  3.2 สิ่งกอสราง -            467,000      -        -         -         467,000     -          467,000     

 - ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 467,000      467,000     -          467,000     

 - คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและ

อาคารเอนกประสงค จํานวน 14 

หลัง
-           

 - งบเงินอุดหนุน 13,247,500 2,804,000  227,500 180,000  30,000   16,489,000 -            -        -        -        -    -          -          16,489,000 

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

และหุนยนต

180,000   180,000     180,000     

 - อุดหนุนโครงการลดปญหาการ

ออกกลางคัน

135,000      135,000     135,000     

 - อุดหนุนโครงการขยายโอกาส

บทบาทศูนยซอมสราง

365,000      365,000     365,000     

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500         15,000       22,500       22,500       

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  (15ป) 13,240,000  13,240,000 13,240,000 

 - อุดหนุนโครงการจัดศูนย

ฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะ

สั้น

227,500  227,500     227,500     

 - อุดหนุนโครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม
620,000      620,000     620,000     
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพ

อุตสาหกรรม
48,000       48,000       48,000       

 - อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 235,000      235,000     235,000     
 - อุดหนุนโครงการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน
1,330,000   1,330,000   1,330,000   

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 30,000    30,000       30,000       

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ทางภาษา

56,000       56,000       56,000       

 - งบรายจายอื่น -           

 - โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพ 256,000  256,000     256,000     

 - โครงการ -            -           -       180,000  -        -            -            -        -        -        -    -          610,000   610,000     

ฝายบริหารทรัพยากร

  - โครงการจัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบ

สําหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
23,000      

  - โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ในการจัดเก็บขอมูลประวัติ
15,000      

  - โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา2559 250,000      

  - โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

น้ําประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ

และอาคารเอนกประสงค ประจําป

การศึกษา 2559 98,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตกแตง

บริเวณในสถานศึกษา*** 40,000       
  - โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

พิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ***
36,000       

  - โครงการพัฒนาบุคลากร 65,000      
  - โครงการตรวจสุขภาพประจําป  ตามที่

  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนํา

ความรูนําวิชาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง*** 100,000      

  - โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาใน

สังกัดสํานังงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานในประเทศ

และตางประเทศ** 800,000      
  - โครงการปรับปรุงซอมแซมรถยนต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย***
100,000      

  - โครงการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ*** 36,000       
  - โครงการดูแลรักษาลิฟท อาคารเรียน 

8***
90,000       

  - โครงการดูแลรักษาลิฟท อาคาร 6*** 68,480       
  - โครงการการใหบริการหองน้ํา - หอง

สวม***
410,000      

  - โครงการดูแลรักษาหมอแปลงไฟฟา*** 40,000       

  - โครงการซอมแซมบํารุงรักษาสายไฟฟา

ในวิทยาลัย***
35,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

  - โครงการปรับเพิ่มความเร็วเครือขาย

อินเตอรเน็ต***
480,000      

  - โครงการปรับปรุงอุปกรณกระจาย

สัญญาณอินเตอรเน็ตชนิดไรสายภายใน

วิทยาลัยและบานพักครู 20,000      
  - โครงการการจัดทําความรวมมือกับ

สถานประกอบการดานการจัดการ

อาชีวศึกษา และหนวยงานตางๆ 10,000      
  - โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยตัวเองสู

อาเซียน
5,000       

  - โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม**
180,000   

  - โครงการการพัฒฒนาการเรียนรูดาน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและ

การเรียนการสอน** -          

  - โครงการการศึกษาความพึงพอใจของ

สถานประกอบการตอคุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการสึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย*** 4,000         
  - โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน 20,000      
  - โครงการการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของคร*ู**
500           

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียนสูการทําผลงาน

วิชาการ*** 10,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินภายในโดยตนสังกัด

5,000       

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  - โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

ผูเรียน (งบพัฒนาผูเรียนกิจกรรม 15 ป) 1,100,000   
  - โครงการหองเรียนสีขาว 30,000      

  - โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียน

มัทธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 23,000      

  - โครงการแนะแนวการศึกษาตอในสาขา

วิชาชีพ 30,000      

  - โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญ

ผูสําเร็จการศึกษา 55,000      

  - โครงการเยี่ยมบานนักเรียน/นักศึกษา

ทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 20,000      
  - โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 30,000      
  - โครงการสถานศึกษาสีขาว 30,000      

  - โครงการพัฒนางานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 14,000      

  - โครงการพัฒนางานสวัสดิการและหอง

พยาบาล 10,000      
  - โครงการบริจาคโลหิตจากวันแมสูวันพอ 8,000       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ฝายวิชาการ

  - โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ระดับหนวย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ั  ั ิ

200,000      

  - โครงการการศึกษาดูงานของนักเรียน 

   
200,000      

  - โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 50,000      

  - โครงการการจัดนิทรรศการ Open 

House ทางวิชาการและวิชาชีพ 75,000      

  - โครงการพิธีบวงสรวงไหวครูชาง 

ประจําปการศึกษา 2559 25,000      

  - โครงการพัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู

เทคโนโลยีเฉพะทางอาชีวศึกษา 20,000      

  - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 15,000      
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา
5,000       

  - โครงการเตรียมความพรอมกอนการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ V-NET)

  - โครงการพัฒนาการวัดผลและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

  - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

  - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ิ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต
ปริญญาตรี รวม

1.โครงการ 

การจัดการ

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2โครงการ

..............

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..............

5.โครง

การ

..............

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  - โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา
10,000      

  - โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค และการฝกงาน
35,000      

  - โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร 15,000      
 - สํารองเพื่อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

-           

หมายเหตุ  **  คือ รองบประมาณ

             *** คือ ใชเงินคาใชสอย
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