
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม

งานบริหารงานทั่วไป
น.ส.เกณิกา หมื่นเตียง

งานบุคลากร
นางจิรวรรณ มะลาไสย

งานการเงิน
น.ส.พนิดา  สวาสดิ์

งานการบัญชี
น.ส.มะลิสา  พรหมา

งานพัสดุ
นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล

งานอาคารสถานที่
นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์

งานทะเบียน
นางวิชุดา วงษาราษฎร์

งานประชาสัมพันธ์
นางนราธิป วิชัยดิษฐ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายปฐมพงษ์ กางศรี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม

งานความร่วมมือ
นางสาวจตุพร วงศ์จันลา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายนพดล  เฉลิมพงษ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.ศกลภัทร สัมฤทธิ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนัยนา  ศรีภักดี

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายกฤษฏา แสนสุทธิ์

งานครูที่ปรึกษา
นางจันทนา  ลัยวรรณา

งานปกครอง
นายวินัส ทองเปี้ย

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
น.ส.วิลาวรรณ อ าพัฒน์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
น.ส.ปุณจรีย์ เจริญสุข

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายพิษณุ รักษาศีล 

แผนกวิชา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาววาสนา ดิสสร

งานวัดผลและประเมินผล
นายฤรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอาทิตย์ ชิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสมพล  ผลมูล

งานสื่อการเรียนการสอน
นายพิทักษ์ พรมหมโคตร

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์

ผู้อ านวยการ
นายวีระชัย  สมบัติก าไร

Jin



2.6.1 อัตราก าลังปี 2566     ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565

    ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

       อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีบุคลากรท้ังส้ิน  156 คน

ก. ข้าราชการ 83 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน

2 ข้าราชการครู 78 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 5 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน  - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 5 คน

ค. พนักงานราชการ 5 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 5 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 63 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 32 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 31 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ     -   คน

ฉ.  -   คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  -   คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 ข้าราชการ  - คน

2 ลูกจ้างประจ า              - คน

2.6 ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน



2.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 15 คน 15 คน

 - ปวช./ม.6 1 คน คน 1 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 3 คน 12 คน 15 คน

 - ปริญญาตรี 68 คน 35 คน 103 คน

 - ปริญญาโท 45 คน 1 คน 46 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน คน 1 คน

รวม 118 คน รวม 63 คน 181 คน

2.6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 32 คน 31 คน 63 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน 12 คน 12 คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ คน คน คน

รวม 32 คน รวม 43 คน 75 คน

             



2.6.4 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
2.6.4.1  ข้าราชการ รวม 83 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1 นายวีระชัย         สมบัติก าไร
2 นายไพฑูรย์         สุขผลานันท์

3 นางทิพย์สุคนธ์     คลังเกษม

ข้าราชการครู

1 นายทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ

2 น.ส.เฉลิมศรี จักขุทิพย์

3 นางอลิสสา กูรมะสุวรรณ

4 นางอุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ

5 นายเมธา โยธาฤทธ์ิ

6 นายบัญชา สืบสิมมา

7 นายรัฒพล       ปล้ืมผล

8 น.ส.ปุณจรีย์ เจริญสุข

9 น.ส.อาทิมา สุทธาวาส

10 น.ส.วิลาวรรณ อ าพัฒน์

11 นายอนุชิต          วงษ์สกุล

12 น.ส.ธัญลักษณ์   พลแหลม

13 น.ส.อัธยา อรรถอินทรีย์

14 น.ส.อัจฉรา มุทนาเวช

15 นายตฤณ บ ารุงสวน

16 นายนิวัฒน์ นุตะไว

17 นายอภิชัย แก้วประสงค์

ผู้บริหาร

ป.โท ผู้อ านวยการ

ป.ตรี

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/

หัวหน้างาน รด.

ป.โท รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ

ป.โท รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้างานสวัสดิการฯ

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้างานแนะแนว/จัดหางาน

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ

ป.เอก แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาช่างยนต์

ปทส. แผนกวิชาช่างยนต์



18 นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล

19 นายสมพล     ผลมูล

20 นายปฐมพงษ์ กางศรี

21 นายพิษณุ รักษาศีล

22 นายเอกราช ประทัด

23 นายจิรวัฒน์ แสนดวง

24 นายแพน ดุนขุนทด

25 นายสมหวัง ชุนหชัย

26 นายเสรี ทรัพย์ถาวร

27 นายวัชระ เคหะธรรม

28 นายนรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร

29 นายสานนท์ พฤษกล ามาศ

30 นายสถาพร เจริญพร

31 นายวรชัย           ม่ันศิลป์

32 น.ส.สุภาวิตา อยู่คง

33 นายวินัส ทองเป้ีย

34 นายสมโภช โรจนรูป

35 นายวันชัย เสาวรส

36 นายสมชาย ขันติเจริญ

37 นายภามิศร พงศ์เสถียร

38 นายประทีป ภู่เพชร

39 นายณรงค์ฤทธ์ิ แหลมแก้ว

40 นายการุญ บุญล้อม

41 น.ส.จรัสโฉม ประทุมเหง่า

42 นายวชิรวิทย์ บ ารุงกิจ

43 นายศักด์ิสิทธ์ิ บัวเงิน

44 นายจ าเริญ ทอนบุญมา

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

ป.โท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้าเอกสารการพิมฯ/หัวหน้า

เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.โท แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.โท แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.ตรี

หัวหน้างานวางแผนฯ

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานพัสดุ

ป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานทวิภาคี

ป.โท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ป.ตรี

ป.โท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์

ป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานยานยนต์/หัวหน้างาน

โครงการพิเศษ

ป.ตรี

ป.โท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานควบคุม/ประเมิน

ป.ตรี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ป.ตรี แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี หัวหน้าแผนกเคร่ืองประดับอัญมณี

ป.โท เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.โท เทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.โท แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

ป.ตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.โท แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.ตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า หัวหน้างานวัดผลฯ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกช่างเช่ือมโลหะ



45 นางนงรักษ์ ปัญสุภารักษ์

46 นางปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ

47 นายพิทักษ์ พรมหมโคตร หัวหน้างานส่ือฯ

48 นายศักด์ิสิทธ์ิ แกล้วกล้า

49 นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม

50 นายอาทิตย์  ชิดชอบ

51 นายศัตราวุธ ศรีชาติ

52 นายชัยนุชิต  พรมนา

53 น.ส.ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์

54 นายบรรจง มะลาไสย

55 นายนพดล เฉลิมพงษ์

56 น.ส.มะลิสา พรหมา

57 น.ส.ศกลภัทร  สัมฤทธ์ิ

58 นางกรุณาพร รัตนภูผา

59 นายบ ารุง ร่ืนรมย์

60 นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์

61 นายสาธิต พลศิลป์

62 น.ส.นัยนา ศรีภักดี

63 น.ส.ก่ิงทอง สัตยาอภิธาน
64 น.ส.เกณิกา หม่ืนเตียง

65 น.ส.จารุวรรณ ผดุงสมบัติ

66 น.ส.จตุพร วงศ์จันลา

67 น.ส.นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด

68 น.ส.กุสุมา เกศศรีพงษ์ศา

69 น.ส.โศภชา เผือกอุ่มรดาภา

70 นายณัฐวิทย์ อุ้มรัมย์

71 นางรุ้งหทัย สุขสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ป.โท แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี ข้าราชการ กพ./หัวหน้างานประกันฯ

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.โท แผนกวิชาการก่อสร้าง

หัวหน้างานผลิตผลฯ

หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

ป.ตรี

ป.ตรี

หัวหน้างานห้องสมุดแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ป.ตรี

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ป.ตรี

ป.โท แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.โท แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกอิเล็กฯ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.โท แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ป.โท แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์

ป.ตรี ข้าราชการ กพ./หัวหน้างานการบัญชี

ป.โท แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ป.โท แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ หัวหน้างานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ฯ

หัวหน้างานอาคารฯ

ป.โท แผนกวิชาการก่อสร้าง หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

ป.โท แผนกวิชาการบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป/หัวหน้า

งานตรวจสอบภายใน

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.โท แผนกวิชาการตลาด

ป.ตรี แผนกวิชาการตลาด หัวหน้าแผนกการตลาด

ป.โท แผนกวิชาการบัญชี

ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี

ป.โท แผนกวิชาการตลาด

หัวหน้างานความร่วมมือฯ

ป.ตรี แผนกวิชาการตลาด

ป.โท แผนกวิชาการเลขานุการ หัวหน้าแผนกวิชาการเลขาฯ

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ



72 น.ส.จันประภา ข าอ่อน

73 นางพีรญา ดุนขุนทด

74 นางจิรวรรณ มะลาไสย

75 นางจันทนา    ลัยวรรณา

76 น.ส.วาสนา ดิสสร

77 นางวิชุดา วงษาราษฎร์

78 นายเสถียร ไต่เมฆ

79 น.ส.ภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว

80 นายกฤฏา แสนสุทธ์ิ

รวม 5 คน

1 นายมานิตย์ แซ่เอ๊ียะ

2 นายบุญสอน วงษ์มะณี

3 นางนัยนา เทพรัตน์

4 น.ส.พนิดา สวาสด์ิ

5 นายจ าเริญ เกิดมงคล

รวม 5 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1 นายสุพจน์ ค าโท

2 นางนราธิป วิชัยดิษฐ

3 นายกัมพล ด่านชนะ

4 นายวรรษินทร์ เขียวชอุ่ม

5 น.ส.สรัญญา ตูมทอง

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวิชาโลจิสติกส์

แผนกวิชาโลจิสติกส์ หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์

ป.ตรี แผนกวิชาการเลขานุการ หัวหน้างานการท่อเส่ือ

ป.โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานหลักสูตร

ป.โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.ตรี แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานบุคลากร

ป.โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

หัวหน้งานทะเบียน

2.6.4.2 ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ป.ตรี หัวหน้างานการเงิน

ประถมศึกษาปีท่ี 7 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 7 หัวหน้านักการ

ป.ตรี แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานลูกเสือ/เนตรนารี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.โท แผนกวิชาเคร่ืองกล

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักการ

2.6.4.3 พนักงานราชการ

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาเช่ือมโลหะ

ป.ตรี แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

หัวหน้างานกิจกรรมฯ



รวม 75 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการท่ัวไป)

          1)  ท าหน้าท่ีสอน

1 นายธรรมรัตน์   จงบรรดาล

2 นายสมยศ   พานิชานุรักษ์

3 นายเดชธนา มะลาไสย

4 นายจริเมษ ผ่องวรรณ์

5 นายอดิชัย คุ้มแถว

6 นายปิยะ อัตะโน

7 น.ส.ฐิตาพร เพชรบดี

8 นางสาววิราศิณี บุญอากาศ

9 นายธนรัช ธนากร

10 น.ส.ทิฆัมพร จันทร์ขามเรียน

11 นายอภิสิทธ์ิ ช่วยแทน 

12 นายธนาธิป ชัยโคตร์

13 นางพัชมน   สงเคราะห์

14 นายธีรภัทร์ ดอกไม้

15 นายกนกศักด์ิ    วังศรี

16 น.ส.ประภาพร บรรเทา

17 นายธวัชชัย กินตาว

18 น.ส.นฤศรณ์ นานิคบุตร

19 นางพรพรรรณ  พานิชสาร

20 นางสุพัฒนา ร่วมโพธ์ิรี

21 นายจงรักษ์  แซ่อ้ึง

22 น.ส.พัทธมน พีระชัยรัตน์

23 น.ส.ภิรมย์รัตน์  ชูพันธ์

24 นางวรรณา บ าเพ็ญผล

25 น.ส.จารุณี เท่ียงธรรม

26 น.ส.บุปผา สอดสาย

27 น.ส.สมิตา จันทอินทร์

28 นางจันทรา   โหประพัฒน์

29

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกนิคคอมพิวเตอร์

ป.ตรี แผนกวิชาการเลขานุการ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวิชาเช่ือมโลหะ

ป.ตรี แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาไฟฟ้าป.ตรี

ป.ตรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2.6.4.4  ลูกจ้างช่ัวคราว

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ปทส. แผนกวิชาช่างยนต์

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.ตรี แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์

ป.ตรี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ป.ตรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

หนัวหน้าศูนย์ภาษาจีนปวส. แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.โท แผนกวิชาการตลาด

ป.ตรี แผนกวิชาการตลาด

ป.ตรี แผนกวิชาการเลขานุการ

ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี

ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี

ป.โท แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

น.ส.ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



30 น.ส.นิชาภา เพ็ชรศรี

31 นายวีรยุทธ จรูญรัตน์

32 นายไกรสร ต้มพูล

          2)  ท าหน้าท่ีธุรการ

1 น.ส.ดาวรุ่ง           บัวบาน  

2 นางณัฐพัฒน์       วงษ์สวัสด์ิ  

3 นางกันต์กนิษฐ  รูปสม

4 นางดวงเดือน   ทรงวัฒนา

5 น.ส.ศิริลักษณ์   เกียรตินันท์

6 น.ส.หน่ึงฤทัย   มนูรอด

7 น.ส.จุฑามาศ   วรวาท

8 น.ส.มาริดา   หนุ่มน้อย

9 น.ส.กุสุมา   วิยาภรณ์

10 น.ส.รวงรัตน์   พรประสิทธ์ิ

11 น.ส.ลัดดาวรรณ    สิริกรนวคุณ

12 นายเจริญ   แย้มประยูร 

13 น.ส.สุพนิตา   อังคะหิรัญ

14 นายธงยศ   จันทอุทัย  

15 น.ส.เครือวัลย์ ทรงศิลป์

16 น.ส.ดาริณี สังข์สุวรรณ

17 น.ส.พัชริฏา น้ าเหนือ

18 น.ส.แพรวนภา ตามล

19 น.ส.เกวลิน อุ่นชูศรี

20 น.ส.จารุวรรณ วงษ์มะณี

21 น.ส.พรพรรณ ทรัพย์จันทร์

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

พลศึกษาป.ตรี

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ปวช. แผนกเทคโนโลยีการทอเส่ือ

ป.ตรี แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ

ป.โท เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีประจ าเขต2

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการฯและห้องสมุด

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนฯ

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ,ศูนย์บ่มเพาะ

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ปวส. เจ้าหน้าท่ีบริการส่ง SMS

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ



22 น.ส.นภัสกร กานดา

23 น.ส.ธนาภรณ์ จินดามณี

24 น.ส.สุกัญญา ศิริสม

25 นายอรุณ เกิดมงคล

26 น.ส.ภัทรวดี ธนะมูล

27 น.ส.นัทธมน มูลธนานิธิสรดี

28 น.ส.กฤษณา สาริกาล

29 น.ส.ภิราพร ทับมี

30 น.ส.ศุชากร วัฒนศิริ

31 นายครรชิต แก้วสว่าง

          3)  ท าหน้าท่ีนักการ พนักงานขับรถยนต์ และยามรักษาความปลอดภัย

1 นางแอ๋ว   พงษ์ธนู

2 นายเสวียน   อุตรชน

3 นางสมฤดี   เกิดมงคล

4 น.ส.บุญตา บุญเพ็ชร์

5 นางอ้อมรัก บ่อทอง

6 นายสิทธิชัย            ใจสว่าง

7 นางบุษกร   มีสุข

8 นายเจตริน ก่ิงก้าน

9 นายวสันต์   สันดิตถ์

10 นายพรชัย   ภูมิสวัสด์ิ

11 นายอ านวย   บรรจงการ

12 นายสมศักด์ิ เลือกสรร

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

ปวส. เจ้าหน้าท่ีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปวส.

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานแผนฯ

เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี

ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง

นักการ

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

ปกศ.สูง

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

เจ้าหน้างานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ยามฯ (เขต2)

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยามฯ (เขต2)

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 พนักงานขับรถยนต์

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พนักงานขับรถยนต์

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักการ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 นักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักการ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ประถมศึกษาปีท่ี 6



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 576 522 545 1,662 477 474 951 24 23 47 2,660
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/งานยานยนต์/งานจักรยานยนต์และ 141 81 84 306 306

   เคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์
 - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล/งานเทคนิคยานยนต์ 70 50 120 120

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 31 36 31 98 98

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 36 46 82 82

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 4 20 10 34 34

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/เทคโนโลยีงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 15 15 30 30

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง 82 70 70 222 222

 - สาขาวิชาไฟฟ้า/งานไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม 78 76 154 154

/งานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ 32 27 28 87 87

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 24 30 54 54
 - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 6 10 16 16
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/งานเมคคาทรอนิกส์ 8 10 23 41 41
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 14 12 26 26

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 50 49 39 138 138

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 27 36 63 63

2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) 

2,660

ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.

Jin



ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 47 59 59 165 165

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 31 37 68 68

 - สาขาเทคโนโลยีการโยธา 18 13 31 31

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/งานการบัญชี 63 42 65 170 71 47 118 288

 - สาขาวิชาการตลาด/งานการตลาด 38 51 49 138 18 16 34 172

 - สาขาวิชาการเลขานุการ/งานการเลขานุการ 15 14 27 56 56

 - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน/งานการจัดการส านักงาน 19 4 23 23

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 24 38 94 94

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/Mini English Program 12 10 18 40 40

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/งานธุรกิจดิจิทัล 38 43 81 81

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ/งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 35 54 89 89

 - สาขาวิชาการจัดการ/งานการจัดการ

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 24 19 61 12 12 61

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานเคร่ืองประดับอัญมณี 3 5 4 12 12

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 1 8 9 9

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2565) รวมท้ังส้ิน 300 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   300   คน 2.3หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน  .......-.........  คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   .........-....... คน 2.4หลักสูตระยะส้ัน ตชด.       .......-.........  คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ    ........-........ คน

ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 1,040 652 564 2,256 910 516 1,478 40 23 63 3,797
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/งานยานยนต์/งานจักรยานยนต์และ 160 161 111 432 432

   เคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์
 - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล/งานเทคนิคยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 100 72 172 172

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 80 36 33 149 149

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 60 36 96 96

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 80 9 21 110 110

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/เทคโนโลยีงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 60 16 76 76

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง 120 98 73 291 291

 - สาขาวิชาไฟฟ้า/งานไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม 80 80 160 160

/งานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ 80 34 27 141 141

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 60 29 89 89
 - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 10 30 30
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/งานเมคคาทรอนิกส์ 40 8 10 58 58
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 60 16 76 76

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 80 51 50 181 181

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 60 31 91 91

ปีการศึกษา 2566 (ปีต่อไป) 
2.7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

3,797

ภาคเรียนท่ี 1/2566 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.

Jin



รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 80 48 62 190 190

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 40 33 73 73

 - สาขาเทคโนโลยีการโยธา  20 13 33 33

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/งานการบัญชี 80 69 43 192 80 79 159 351

 - สาขาวิชาการตลาด/งานการตลาด 80 46 54 180 60 21 81 261

 - สาขาวิชาการเลขานุการ/งานการเลขานุการ 40 15 15 70 70

 - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน/งานการจัดการส านักงาน 30 20 50 50

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 25 105 105

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/Mini English Program 20 12 10 42 . 42

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/งานธุรกิจดิจิทัล 80 42 122 122

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ/งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 120 40 160 160

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 22 24 86 86

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 40 12 52 52

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานเคร่ืองประดับอัญมณี 20 3 6 29 29

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 20 1 21 21

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2565) รวมท้ังส้ิน 300 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   300   คน 2.3หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน  .......-.........  คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   .........-....... คน 2.4หลักสูตระยะส้ัน ตชด.       .......-.........  คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ    ........-........ คน

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/2566 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

 2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

3. โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

 4. โครงการ

ขยายโอกาส

ทางการ

อาชีวศึกษา

และวิชาชีพ

 5. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ปัญหายา

เสพติด

 6. โครงการ

พัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

จัดการ

อาชีวศึกษาให้

ได้มาตรฐานสากล

 7.โครงการ

ระดับการ

ผลิตและ

พัฒนา

ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ชองประเทศ

 8. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่

และครูใน

ศตวรรษท่ี 21

รวมท้ังหมด 5,195,667.33 78,068,310.01 841,178.40 83,999,948.74 1,974,892.90 19,409,488.72 2,260,000 212,500 20,000 500,000 500,000 89,800 108,966,630.36 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ - 44,451,621.03 - 44,451,621.03 1,974,892.90 - - - - - - - 46,426,513.93 

    1.1  งบบุคลากร - 44,451,621.03 - 44,451,621.03 1,930,492.90 - - - - - - - 46,382,113.93 

          - เงินเดือนข้าราชการ 37,695,966.13        37,695,966.13 37,695,966.13 

         - เงินวิทยฐานะ 2,927,494.90         2,927,494.90 2,927,494.90 

         - เงินประจ าต าแหน่งและ

ค่าตอบแทนข้าราชการ

1,773,900.00         1,773,900.00 1,773,900.00 

         - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,054,260.00         2,054,260.00 2,054,260 

         - เงินอ่ืน ๆ - - 

         - ค่าตอบพนักงานราชการ 1,930,492.90 1,930,492.90 

    1.2 งบด าเนินงาน - - - - 44,400 - - - - - - - 44,400 

         - ค่าเช่าบ้านและเงินสมทบ

ประกันสังคม

44,400.00 44,400 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

5,195,667.33 11,253,916.77 841,178.40 17,290,762.50 - - - - - - - - 17,290,763 

    2.1 งบด าเนินงาน 4,463,474 6,158,715.72 841,178.40 11,463,368.12 - - - - - - - - 11,463,368.12 

        - ค่าตอบแทน 1,411,450.00 2,652,982.72 4,064,432.72 4,064,433 

        - ค่าใช้สอย 194,098.00 763,817.00 957,915.00 957,915 

        - ค่าวัสดุ 2,355,895.00 1,589,748.00 3,945,643.00 3,945,643.00 

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Jin



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

 2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

3. โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

 4. โครงการ

ขยายโอกาส

ทางการ

อาชีวศึกษา

และวิชาชีพ

 5. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ปัญหายา

เสพติด

 6. โครงการ

พัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

จัดการ

อาชีวศึกษาให้

ได้มาตรฐานสากล

 7.โครงการ

ระดับการ

ผลิตและ

พัฒนา

ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ชองประเทศ

 8. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่

และครูใน

ศตวรรษท่ี 21

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต โครงการ

         - ค่าสาธารณูปโภค 502,031.00 1,152,168.00 841,178.40 2,495,377.40 2,495,377.40 

           1) ค่าไฟฟ้า 496,422.00 1,130,626.00 841,178.40 - 

           2) ค่าน้ าประปา - 

           3) ค่าโทรศัพท์ 2,627.00 - 

           4) ค่าไปรษณีย์ 5,609.00 18,915.00 - 

    2.2 งบลงทุน - 4,709,743 - 4,709,743.00 - - - - - - - - 4,709,743 

        -  ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อ

หน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท อาคาร

อ านวยการ 2 ช้ัน

4,709,743.00 4,709,743.00 4,709,743 

   2.3  งบเงินอุดหนุน 988,663.33 385,458.05 - 1,117,651.38 - - - - - - - - 1,117,651 

         - ค่าอุปกรณ์การเรียนของ

นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

256,470.00 - 

    2.4 งบรายจ่ายอ่ืน 732,193 385,458 - 1,117,651.38 - - - - - - - - 1,117,651 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการเร่ง

ประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

377,093.33 377,093.33 377,093 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหา

บุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้

นักเรียน

235,200.00 235,200.00 235,200 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครู

วิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

150,258.05 150,258.05 150,258 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

355,100.00 355,100.00 355,100 



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

 2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

3. โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

 4. โครงการ

ขยายโอกาส

ทางการ

อาชีวศึกษา

และวิชาชีพ

 5. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ปัญหายา

เสพติด

 6. โครงการ

พัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

จัดการ

อาชีวศึกษาให้

ได้มาตรฐานสากล

 7.โครงการ

ระดับการ

ผลิตและ

พัฒนา

ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ชองประเทศ

 8. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่

และครูใน

ศตวรรษท่ี 21

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต โครงการ

          - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ

อาชีวศึกษาเพ่ือสนองพระราชด าริ

15,000.00 15,000 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษา

- - - - - 19,409,489 - - - - - - 19,409,488.72 

    3.1 งบเงินอุดหนุน - - - - - 19,409,488.72 - - - - - - 19,409,488.72 

         - ค่าหนังสือเรียน 3,936,999.25 3,936,999.25 

         - ค่าอุปกรณ์การเรียน 819,260.00 819,260.00 

         - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,870,075.00    1,870,075.00 

        - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,497,600.00    1,497,600.00 

        - ค่าจัดการเรียนการสอน 11,285,554.47 11,285,554.47 

          1) เงินเดือนครูจ้างและ

เจ้าหน้าท่ี

6,273,344.11 6,273,344.11 

          2) ค่าตอบแทน 1,674,050.00 1,674,050.00 

          3)  ค่าใข้สอย 194,098.00 194,098.00 

          4) ค่าวัสดุ 2,360,935.20 2,360,935.20 

          5) ค่าสาธารณูปโภค 502,031.16 502,031.16 

             - ค่าไฟฟ้า 496,422.16 496,422.16 

             - ค่าไปรษณีย์ 5,609.00 5,609.00 

          6) ค่าประกันสังคม 281,096.00 281,096.00 

4. แผนงานบูรณาการป้องกัน

ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติด

- - - - - - - - 20,000 - - - 20,000 

    4.1  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - - - - - - - 20,000.00 - - - 20,000 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะ

ต้านยาเสพติด

20,000.00 20,000 

Jin



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

 2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

3. โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

 4. โครงการ

ขยายโอกาส

ทางการ

อาชีวศึกษา

และวิชาชีพ

 5. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ปัญหายา

เสพติด

 6. โครงการ

พัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

จัดการ

อาชีวศึกษาให้

ได้มาตรฐานสากล

 7.โครงการ

ระดับการ

ผลิตและ

พัฒนา

ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ชองประเทศ

 8. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่

และครูใน

ศตวรรษท่ี 21

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต โครงการ

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

- - - - - - 2,260,000.00 212,500 - 500,000 500,000.00 89,800 3,562,300 

    5.1  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 140,000.00 212,500.00 - - - - 352,500 

         - เงินอุดหนุนโครงการสร้าง

องค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

140,000.00 140,000 

         - เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี

212,500.00 212,500 

    5.2 งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 2,120,000.00 - - 500,000 500,000.00 89,800 3,209,800 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณา

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix 

it-จิตอาสา)

780,000.00 780,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการจัด

การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

800,000.00 800,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ

เป็นผู้ประกอบการ

540,000.00 540,000 



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

 2. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

3. โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

 4. โครงการ

ขยายโอกาส

ทางการ

อาชีวศึกษา

และวิชาชีพ

 5. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ปัญหายา

เสพติด

 6. โครงการ

พัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

จัดการ

อาชีวศึกษาให้

ได้มาตรฐานสากล

 7.โครงการ

ระดับการ

ผลิตและ

พัฒนา

ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ชองประเทศ

 8. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูอาชีวศึกษา

ให้มีสมรรถนะ

ของครูยุคใหม่

และครูใน

ศตวรรษท่ี 21

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต โครงการ

         - ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาการจัดการอาชีศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

500,000.00 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามหลักเกณฑ์การพัฒนา

หรือกฎหมายท่ีก าหนด (บทเรียน

ออนไลน์ R-Training)

79,800.00 79,800 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการขยาย

และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

500,000.00 500,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

และพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดย

รูปแบบการวิจัยและพัฒนา

10,000.00 10,000 

6. เงินรายได้สถานศึกษา - 22,362,772.21 - 22,257,565.21 - - - - - - - - 22,257,565.21 

    - ค่าจ้างช่ัวคราว 4,407,633.40 4,407,633.40 4,407,633.40 

    - ค่าตอบแทน 8,848,004.00 8,848,004.00 8,848,004.00 

    - ค่าใช้สอย 1,874,663.96 1,874,663.96 1,874,663.96 

    - ค่าวัสดุ 1,647,427.90 1,647,427.90 1,647,427.90 

    - ค่าประกันสังคม 105,207.00 105,207.00 105,207.00 

    - ค่าสาธารณูปโภค 832,313.61 832,313.61 832,313.61 

      1) ค่าไฟฟ้า 674,242.76 674,242.76 674,242.76 

      2) ค่าน้ าประปา 7,949.37 7,949.37 7,949.37 

      3) ค่าโทรศัพท์ 734.02 734.02 734.02 

      4) ค่าไปรษณีย์ 4,640.00 4,640.00 4,640.00 

      5 ค่าอินเทอร์เน็ต 144,747.46 144,747.46 144,747.46 

    - ค่าครุภัณฑ์ 3,469,320.00 3,469,320.00 3,469,320.00 

    - รายจ่ายอ่ืน ๆ 1,178,202.34         1,178,202.34 1,178,202.34 

Jin



1. ประมาณการรายรับ 111,443,835 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) 15,320,000 บาท

     - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 4,000,000 บาท

     - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 11,320,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 96,123,835 บาท

งบบุคลากร 54,598,845 บาท

งบด าเนินงาน 5,300,000 บาท

งบลงทุน 15,556,257 บาท

งบเงินอุดหนุน 20,668,733 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 111,443,835 บาท
งบบุคลากร 54,598,845 บาท

 -  เงินเดือน 48,069,643    บาท

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,999,202     บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 4,530,000     บาท

งบด าเนินงาน 5,300,000 บาท

 -  ค่าตอบแทน 3,200,000     บาท

 -  ค่าใช้สอย 500,000        บาท

 -  ค่าวัสดุ -              บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000     บาท

 -  อ่ืน ๆ (ระยะส้ัน) -              บาท

งบลงทุน 15,556,257 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 7,520,000     บาท

 -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8,036,257     บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี



งบเงินอุดหนุน 20,668,733 บาท

 - เงินอุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ฯ -              บาท

 - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

   1) ค่าหนังสือเรียน 4,035,000     บาท

   2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 928,050        บาท

   3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,030,400     บาท

   4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,686,630     บาท

   5) ค่าจัดการเรียนการสอน 11,988,653    บาท

รวม 20,668,733   บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

 - ค่าใช้จ่ายโครงการ งปม. -              บาท

เงินรายได้ 15,320,000 บาท

 -  ค่าจ้างช่ัวคราว 1,872,480     บาท

 -  ค่าตอบแทน 4,321,358     บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,713,362     บาท

 -  ค่าวัสดุ 2,401,000     บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 2,905,500     บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 786,300        บาท

 -  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 1,320,000     บาท



จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

รวมท้ังหมด 800,000 22,055,459 - 22,855,459 - - 11,988,653 8,680,080 - - - 52,599,643 15,320,000 111,443,835 

1. งบบุคลากร - 1,999,202 - 1,999,202 - - 7,311,560 - - - - 52,599,643 1,872,480 63,782,885 

1.1 เงินเดือน - 48,069,643 48,069,643 

1.2  เงินวิทยฐานะ - 4,530,000 4,530,000 

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว - 7,311,560 1,872,480 9,184,040 

1.4 ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ

1,999,202 1,999,202 1,999,202 

2. งบด าเนินงาน 800,000 4,500,000 5,300,000 - 4,677,093 - - - - - 11,341,220 21,318,313 

2.1 ค่าตอบแทน 800,000 2,400,000 3,200,000 - - 1,754,493 - - - - - 4,321,358 9,275,851 

     2.1.1 ค่าอาหาร   ท า

การนอกเวลา

- - 

     2.1.2 ค่าเช่าบ้าน - 

     2.1.3 ค่าปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

200,000 705,000 905,000 

     2.1.4 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ

และค่าสอนนอกเวลา

800,000 2,400,000 3,200,000 1,554,493 3,616,358 8,370,851 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต  โครงการ  เงินเดือน

ข้าราชการครู

และ

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี



จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต  โครงการ  เงินเดือน

ข้าราชการครู

และ

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

     2.1.5 ค่าตอบแทนใน

โครงการตามยุทธฯ

- 

2.2 ค่าใช้สอย - 500,000 500,000 100,000 1,713,362 2,313,362 

    2.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงค่าเช่า

ท่ีพักค่าพาหนะ

500,000 500,000 625,362 1,125,362 

    2.2.2 ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะฯ(อยู่ในโครงการ)

150,000 150,000 

    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

(อยู่ในโครงการ)

100,000 200,000 300,000 

    2.2.4 ค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สิน(อาคาร)

30,000 30,000 

    2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 540,000 540,000 

    2.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 68,000 68,000 

    2.2.7 ค่าใช้สอยใน

โครงการตามยุทธฯ

100,000 100,000 

 - ค่าเงินสมทบประกันสังคม - 

2.3 ค่าวัสดุ 1,910,000 2,401,000 4,311,000 

       2.3.1 วัสดุก่อสร้าง

(งานอาคารฯ)

100,000 150,000 250,000 

Jin



จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต  โครงการ  เงินเดือน

ข้าราชการครู

และ

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

       2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ(งานอาคาร)

10,000 10,000 

       2.3.3 วัสดุส านักงาน 50,000 50,000 

       2.3.4 วัสดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน

210,000 50,000 260,000 

       2.3.5 วัสดุยานพาหนะ 100,000 100,000 

       2.3.6 วัสดุการศึกษา 1,600,000 -            1,200,000 2,800,000 

       2.3.7 วัสดุหนังสือ 

วารสาร และต ารา

36,000 36,000 

       2.3.8  วัสดุห้องสมุด - 

       2.3.9 วัสดุเวชภัณฑ์ 35,000 35,000 

       2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ - 

       2.3.11 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่

30,000 30,000 

       2.3.12 วัสดุงานบ้าน

งานครัว(งานอาคาร)

- 

       2.3.13 วัสดุซ่อมแซม

ครุภัณฑ์(อยู่ในโครงการ)

- 

       2.3.14 ค่าวัสดุใน

โครงการตามยุทธฯ

740,000 740,000 



จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต  โครงการ  เงินเดือน

ข้าราชการครู

และ

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ข้ัน

ต่ า)

- 1,600,000 1,600,000 912,600 2,905,500 5,418,100 

 - ค่าไฟฟ้า 1,580,000 1,580,000 891,800 2,528,200 5,000,000 

 - ค่าน้ าประปา 15,000 15,000 

 - ค่าโทรศัพท์ 10,000 10,000 20,000 

 - ค่าไปรษณีย์ 10,000 20,800 10,000 40,800 

 - ค่าบริการด้านส่ือสารและ

โทรคมนาคม

342,300 342,300 

3. งบลงทุน 15,556,257 - 15,556,257 - - - - - - - 786,300 16,342,557 

  3.1 ครุภัณฑ์ 7,520,000 7,520,000 786,300 8,306,300 

   3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8,036,257 8,036,257 8,036,257 

4. งบเงินอุดหนุน - - 8,680,080 - 8,680,080 

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่

และหุ่นยนต์

- 

 - โครงการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1) ค่าหนังสือเรียน 4,035,000 4,035,000 

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 928,050 928,050 

Jin



จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต  โครงการ  เงินเดือน

ข้าราชการครู

และ

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,030,400 2,030,400 

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 1,686,630 1,686,630 

5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - 1,320,000 1,320,000 

 -  ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

จ าเป็น

- 1,320,000 1,320,000 

 - โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

- 

 - โครงการพัฒนารูปแบบ

และยกระดับคุณภาพ    

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 

it Center)

- 

 - โครงการพัฒนารูปแบบ

และยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเพ่ือใช้ใน

โครงการอาชีวะอาสา

- 

 - โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

- 

 - โครงการณรงค์รงค์และ

แก้ไขปัญหา         ยาเสพติด

- 


