
ประเภทเงิน รายละเอียดงบ รายรับ
งบบุคลากร งบ  ปวช 517,545.00

งบ  ปวช 3,398,600.00
งบ  ปวส 1,472,000.00
งบฝึกอาชีพ 4,504,600.00
ครุภัณฑ์ 17,375,000.00
สิ่งก่อสร้าง 1,850,000.00
งบ อุดหนุนขั้นพื้นฐาน 7,543,684.44 7,543,684.44
หนังสือ 2,446,000.00
เครื่องแบบ 1,100,700.00
วัสดุอุปกรณ์ 562,580.00
พัฒนากิจกรรมฯ 1,161,850.00
Fix it 1,148,000.00
วิจัย นวัตกรรม เทคโนยี 90,000.00
โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ 40,000.00
โครงการครูคลังสมอง 429,600.00
พัฒนาองค์การวิชาชีพ 20,600.00
โครงการคุณธรรม 40,000.00
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ งบ ปวช 200,000.00
ทุนนักศึกษา ปวช. 22,500.00
ทุนนักศึกษา ปวส. 15,000.00
1.  การพัฒนาศักยภาพศูนย์บุ่มเพาะ (100,000) 160,000.00
2.  การส่งเสริมการทําธุรกิจ (60,000 บาท)                 -   
โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา  อ.ย่อม 84,000.00

รายละเอียดงบ รายรับ
โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน(งบกลาง) 175,200.00
โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย(งบกลาง) 2,153,000.00
โครงการหารายได้ระหว่าง 78,200.00
งบ บกศ 4,405,121.02
งบสารสนเทศ 882,021.21
เงินประกันอุบัติเหตุ 263,179.92

รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 52,138,981.59
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งบบุคลาร 5,441,288.00

เงินเดือนพนักงานราชการ 428,120.00

เงินเดือนครูพิเศษสอน 3,048,717.00

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 1,964,451.00

งบดําเนินงาน 9,260,039.08

ค่าตอบแทน 2,931,222.60

ค่าเช่าบ้าน 10,065.00

ค่าสอนเกินภาระงาน 2,446,950.00

ค่าสอนระยะสั้น  108  อาชีพ 4,500.00

ค่าธุรการนอกเวลา 384,240.00

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 85,467.60

ค่าใช้สอย 1,611,516.42

ค่าเบื้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 607,618.00

ค่าซ่อมแซมยาน 185,679.46

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 112,023.35

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 17,595.50

ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 40,428.00

ค่าจ้างเหมาบริการ 70,887.65

ค่าประกันสังคม 221,919.00

ค่าครองชีพ 128,915.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 226,450.46

ค่าวัสดุ 2,442,764.72

วัสดุสํานักงาน 422,652.45

วัสดุเชื้อเพลิง 392,819.69

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00

วัสดุก่อสร้าง 35,090.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,958.00

วัสดุ หนังสือ วารสาร ตํารา 2,220.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 173,550.00

วัสดุการเกษตร 28,785.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,101.00
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วัสดุระยะสั้น 1,265,788.58

วัสดุการศึกษา 701,732.00

ชา่งไฟฟ้า 157,193.00

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 76,865.00

ชา่งกลโรงงาน 58,760.00

ชา่งเชื�อมโลหะ 37,939.00

ชา่งยนต์ 114,874.00

ชา่งกอ่สรา้ง 54,291.00

การบญัชี 34,554.00

การขาย/การตลาด 24,044.00

คอมพวิเตอร์ 64,395.00

อาหาร 17,002.00

เกษตร 5,900.00

เพาะเลี#ยงสตัวนํ์#า 21,750.00

สามญั สมัพันธ์ 12,295.00

สมัพันธ ์ธรุกจิ 3,990.00

เทคนคิพื#นฐาน 17,880.00

ค่าสาธารณูปโภค 1,572,803.34

ไฟฟ้า 1,496,231.56

โทรศัพท์ 46,611.12

ไปรษณีย์ 21,933.99

สือสารโทรคม (มือถือ) 8,026.67

งบลงทุน 8,695,100.00

งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 7,543,684.44
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 5,271,130.00
งบอุดหนุนอื่น ๆ 2,503,100.00

รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 15,317,914.44

ค่าตอบแทน 2,931,222.60
ค่าใช้สอย 1,611,516.42
ค่าวัสดุ 3,144,496.72
ค่าสาธารณูปโภค 1,572,803.34

รวมงบดําเนินงาน 9260039.08

รายการค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน
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งบบุคลากร 5,441,288.00
งบดําเนินงาน 9,260,039.08
งบลงทุน 8,695,100.00
งบอุดหนุน 15,317,914.44

รวมเงินทั้งสิ้น 38,714,341.52

ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2555

ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยี
การความคุมและการขับเคลื่อน

3,000,000.00

ชุดฝึกการควบคุมกระบวนการด้วย PLC แบบ Interactive 1,375,000.00

ชุดห้องปฏิบัติการจําลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุม
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติชั้นสูง

8,000,000.00

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (เครื่องยนต์ใหม)่พร้อมโปรแกรมการออกแบบ
ยานยนต์

2,500,000.00

ชุดฝึกเครื่องยนดีเซล (เครื่องยนต์ใหม)่ พร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ 2,500,000.00

รวมเงิน 17,375,000.00

ปรับปรุงโรงอาหาร 1,848,600.00

ฟื้นฟูเยี่ยวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม (ปรับปรุงถนน) 2,153,000.00

ค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทงบ

งบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ 2555


