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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  255๙ 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วัน/เดือน/ป รายละเอียดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยฯ/งานวางแผนฯ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ รองฯ ฝายแผน 
15-19 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ ประชุม/ประสานงานในสังกัด   รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ จัดสงโครงการ/แผนการใชงบประมาณ  รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 วิเคราะห โครงการ/แผนการใชงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายวิทยาลัยฯ นโยบายสถาบันและนโยบาย สอศ. 
รองฯ ฝายแผนฯ 

21 ตุลาคม 2558 นําเสนอการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป งปม.2559 

รองฯ ฝายแผนฯ 

22 ตุลาคม 2558 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับ
สมบูรณและทําการตรวจสอบความถูกตอง 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

23-26 ตุลาคม 2558 จัดทําสําเนาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  
จํานวน 45 เลม (ตามโครงสรางบริหารจํานวน 3๗ เลม, 
นําเสนอ สอศ. จํานวน 1 เลม,เผยแพร จํานวน 7 เลม)  

หน.งานแผนฯ 

ตุลาคม 2558 ถึง       
30 เมษายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

16-20 พฤษภาคม 2559 ติดตาม นิเทศ โครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ของ
ฝายตางๆ  

รองฯ ผอ.ทุกฝาย  

23-27 พฤษภาคม  
2559 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 รองฯ ผอ.ทุกฝาย 

16 พฤษภาคม 2559 ถึง  
30 กันยายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

๑-๓1 ตุลาคม 255๙ รองฯ ฝายตางๆ ติตาม/รวบรวม สผ.2,สผ.3 (ทุกรายการซื้อ) 
และผลการดําเนินงานของงานในสังกัด จัดทําขอสรุปและทํา
เปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายตางๆ 

17-28 ตุลาคม 255๙ ติดตาม/รวบรวม สผ.1-3 ทุกฉบับ นํามาจัดทํา สผ.4-5 
รายงานวิทยาลัยและ สอศ.  

หน.งานสงเสริมฯ 
รองฯ ฝายแผนฯ 

1-15 พฤษจิกายน 2559 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของฝายตางๆ นํามาวิเคราะห 
สรุปผลและจัดทําเปนรูปเลมและทําเปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

16-30 พฤษจิกายน2559 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะครูเกี่ยวกับ ขอดี-ขอดอยและขอท่ี
ตองพัฒนาตอท่ีประชุมวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

 

ขอปฏิบัติตามแผน 

กอนดําเนินงาน กอนดําเนินงาน ใหผูรับผิดชอบ ทําบันทึกขออนุญาตดําเนินการ 
โดยอางถึงแผนปฏิบัติการ (ระบุหนา)                 ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

หลังดําเนินงาน เมื่อดําเนินงาน เสร็จสมบูรณใหผูรับผิดชอบ สรุปเปนรูปเลม
และรายงานฝายท่ีสังกัด                                ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 
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    สรุปงบประมาณรายรับ และ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559

           งบประมาณรายรับ 

1 เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 9,464,634     

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป จํานวน 7,263,250     

2.2 งบ  ปวช. จํานวน 7,300,000     

2.3 งบ  ปวส. จํานวน 1,250,000     

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 260,000       

2.5 งบดําเนินงาน จํานวน 3,104,800     

2.6 งบลงทุน จํานวน 1,900,000     

2.7 งบรายจายอื่น จํานวน 7,442,700     

                รวม รายรับทั้งสิ้น จํานวน 37,985,384  

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย จํานวน 28,251,240   

2 ฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1,000,000     

3 ฝายแผนงสยและความรวมมือ จํานวน 1,000,000     

4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จํานวน 1,000,000     

5 ฝายวิชาการ จํานวน 1,500,000     

                รวม รายจายทั้งสิ้น จํานวน 32,751,240  

สรุปภาพรวมงบประมาณ 2559

      1.งบประมาณรายรับ 37,985,384   

      2.งบประมาณรายจาย 32,751,240   

         -คาครุภัณฑ (เงินรายไดสถานศึกษา) 550,000       

รวม 33,301,240   

           งบประมาณรายจาย 

สามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน



                                                       งบประมาณรายรับ  ปงบประมาณ 2559 
1 เงินคงเหลือ

1.1 รายการเงินคงเหลือ  ปงบประมาณ 2558

     (1) เงินรายไดสถานศึกษา (ยอดยกมา) 249,142          

1.2 เงินรายไดสถานศึกษา ปงบประมาณ 2559

     (1) รายไดทั่วไป

         1) คาลงทะเบียนนักศึกษา ปวช   จํานวน 475 คน 450 บาท/คน 213,750          

         2) คางลงทะเบียนนักศึกษา ปวส. จํานวน 557 คน 1,800  บาท/คน 1,002,600       

         3) รายไดอื่นๆ 200,000          

     (2) รายไดงานฟารม (ป 2558=3,065,636 บาท) 3,000,000       

     (3) รายไดโรงงานแปรรูปนม 3,000,000       

     (4) รายไดสวนพฤกษศาสตร 1,000,000       

     (5) รายไดมินิมารท 550,000          

         รวม เงิน บกศ.ทั้งสิ้น ป 2558=8,406,655 บาท) 9,215,492      

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป

     (1) คาหนังสือ                           จํานวน 475 คนๆ 2000 บาท/คน 950,000          

     (2) คาอุปกรณการเรียน          

         1) นศ.เกษตรกรรม                 จํานวน 331 คนๆ 1600 บาท/คน 529,600          

         2) นศ.เกษตรทั่วไป(อศ.กช.)       จํานวน 97 คนๆ 1200 บาท/คน 116,400          

         3) นศ.พาณิชยกรรม               จํานวน 47 คนๆ 1000 บาท/คน 47,000            

     (3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             จํานวน 475 คนๆ 950 บาท/คน 451,250          

     (4) คาเครื่องแบบ                       จํานวน 475 คนๆ 900 บาท/คน 427,500          

     (5) คาจัดการเรียนการสอน

         1) นศ.เกษตรปฏิรูป              จํานวน 331 คน 11900 บาท/คน 3,938,900       

         1) นศ.เกษตรทั่วไป (อศ.กช.)   จํานวน 97 คน 5900 บาท/คน 572,300          

         1) นศ.พาณิชยกรรม             จํานวน 47 คน 4900 บาท/คน 230,300          

          รวม อุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป (ป 2558= 3,181,500 บาท) 7,263,250      
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2.2 งบ  ปวช.

     (1) งบดําเนินงาน 3,400,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 1,000,000       

     (3) งบบุคลากร 2,900,000       

          รวม งบ ปวช. (ป 2558= 7,161,800 บาท) 7,300,000      

2.3 งบ  ปวส.

     (1) งบดําเนินงาน 1,200,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 50,000            

          รวม งบ ปวส. (ป 2558= 1,195,800 บาท) 1,250,000      

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป

     (1) องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 50,000            

     (2) การฝกอบรมเกษตรกรระยะสั้น 90,000            

     (3) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 90,000            

     (4) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000            

          รวม งบอุดหนุนทั่วไป (ป 2558= 258,000 บาท) 260,000         

2.5 งบดําเนินงาน

     (1) ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 250,000          

     (2) การดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 2,854,800       

          รวม งบดําเนินงานระยะสั้น (ป 2558= 227,000 บาท) 3,104,800      

2.6 งบลงทุน

   -คาครุภัณฑ

     (1) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว 1,900,000       

          รวม งบลงทุน (ป 2558= 900,000 บาท) 1,900,000      

2.7 งบรายจายอื่น

      (1) สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 50,000            

      (2) การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

          1) เกษตรกรรุนใหม 300,000          

          2) ฝกอบรมอาชีพสตรี 50,000            

          3) ตามรอยพระยุคลบาท (โคนม) 1,000,000       

          4) การอนุรักษดินและน้ํา 10,000            

      (3) การลดปญหาการออกกลางคัน 100,000          

      (4) ทุนพระราชทาน (กัมปงเฌอเตรียล) 1,300,000       

      (5) การเสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็ก 800,000          

      (6) ศูนยความชํานาญเฉพาะทาง 200,000          
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      (7) การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 350,000          

      (8) ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (fixit) 500,000          

      (9) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 700,000          

      (10) อาชีวศึกษาเพื่อการแกไขปญหาความยากจน (อศ.กช.) 700,000          

      (12) อาชีวะพัฒนา 300,000          

      (13) การยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000            

      (14) การหารายไดระหวางเรียน 80,000            

      (16) งบกระตุนเศรษฐกิจ (รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก) 982,700          

          รวม งบรายจายอื่น (ป 2558= 17,154,485 บาท) 7,442,700      

                                                            สรุป รายรับ ปงบประมาณ 2559
          1.เงินรายไดสถานศึกษา 9,464,634       

          2.เงินงบประมาณ 28,520,750     

                                             รวมทั้งสิ้น 37,985,384    

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาสําหรับคํานวณงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับ ปวช./สาขาวิชา ป1,2; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรปฏิรูป 166 165 331

เกษตรทั่วไป(อศ.กช.) 37 60 97

พานิชยกรรม 25 22 47

รวม 228 247 475

ระดับ ปวส./สาขาวิชา ป1; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรทั่วไป/ประมง 198 319 517

บริหารธุรกิจ 16 24 40

รวม 214 343 557

รวมทั้งสิ้น 442 590 1,032  
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๔๓

                                                                                                                                      งบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ 2559

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย

1.1 งบบุคลากร

    1) คาตอบแทนพนักงานราชการ         12 คน จํานวนเงิน 2,820,000     บาท

    2) คาจางลูกจางชั่วคราวภายในวิทยาลัย 41 คน จํานวนเงิน 3,000,000     บาท

    3) คาจางครูตางประเทศ 1 คน จํานวนเงิน 160,000       บาท

    4) คาสมทบเงินประกันสังคม จํานวนเงิน 260,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค

    1) คาไฟฟา จํานวนเงิน 5,000,000     บาท

    2) คาน้ําประปา จํานวนเงิน 500,000       บาท

    3) คาโทรศัพท จํานวนเงิน 75,000         บาท

    4) คาบริการอินเทอเน็ต จํานวนเงิน 100,000       บาท

    4) คาไปรษณีย จํานวนเงิน 65,000         บาท

1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง-ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ

    1) คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนเงิน 1,000,000     บาท

    2) คาซอมบํารุงยานพาหนะ จํานวนเงิน 200,000       บาท

1.4 งบกลาง-ฉุกเฉิน

    1) คาตอบแทนการเดินทางไปราชการ จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    2) คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวนเงิน 100,000       บาท

    3) งบฉุกเฉิน (ใชเงิน บกศ.) จํานวนเงิน 2,000,000     บาท

1.5 คาซอมครุภัณฑและสิ่งกอสราง

    1) คาซอมครุภัณฑ (งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

    2) คาซอมสิ่งกอสราง(งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

1.6 คาอื่นๆ

    1) หนี้คางชําระป งปม. 2558 จํานวนเงิน 2,549,490     บาท

    2) คาหนังสือเรียน จํานวนเงิน 950,000       บาท

    3) คาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน 693,000       บาท

    4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน 451,250       บาท

    5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน 427,500       บาท

    6) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว จํานวนเงิน 1,900,000     บาท

    ๗) คาอาหารสัตว จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    ๘) คาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ จํานวนเงิน 2,854,800     บาท

                             �รวม (งบประมาณจําเปนตองจาย) จํานวนเงิน 28,251,240  บาท



๔๔

2 ฝายบริหารทรัพยากร (ป งปม. 2558=1,606,721 บาท)

2.1 งานบริหารงานทั่วไป

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 140,000       บาท

2.2 งานบุคลากร

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 155,000       บาท

2.3 งานการเงิน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

2.4 งานบัญชี

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 15,000         บาท

2.5 งานพัสดุ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

2.6 งานอาคารสถานที่

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 450,000       บาท

2.7 งานทะเบียน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 25,000         บาท

2.8 งานประชาสัมพันธ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                           รวม 895,000       บาท

2.9 ครุภัณฑ

     1)งานการเงิน 

       -ตูเก็บเอกสาร จํานวนเงิน 15,000         บาท

     3)งานพัสดุ

       -เครื่องพิมพ จํานวนเงิน 20,000         บาท

     4)งานอาคารสถานที่

       -เครื่องขยายเสียง จํานวนเงิน 50,000         บาท

     5)งานประชาสัมพันธ

       -เครื่องคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

                           รวม 105,000       บาท

                             รวม (งบประมาณฝายบิหารทรัพยากร) จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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3 ฝายแผนงานและความรวมมือ

3.1 งานวางแผนและงบประมาณ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

3.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอเน็ตภายในวิทยาลัย จํานวนเงิน 50,000         บาท

      -ระบบรายงานขอมูลงานฟารม การเงิน พัสดุ แผนงานและบุคลากร จํานวนเงิน 50,000         บาท

3.3 งานความรวมมือ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

3.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวนเงิน 80,000         บาท

3.6 งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.7 งานฟารมและโรงงาน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน -               บาท

                           รวม 300,000       บาท

๓.๘ ครุภัณฑ

      1) งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      1) งานวางแผนและงบประมาณ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

                           รวม 55,000         บาท

                          รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ) จํานวนเงิน 355,000       บาท

3.8 งานฟารมและโรงงาน (ป งปม. 2558=4,407,183 บาท)

     (1) ฟารมสัตวศาสตร (ป งปม. 2558=4,201,497 บาท)

         1) โคนม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 75,000         บาท

         2) โคเนื้อ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท
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         3) ผสมเทียม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 15,000         บาท

         4) กระบือ

             -คายายคอก-รั้ว สรางอาคารและที่พักคนงาน จํานวนเงิน 250,000       บาท

         5) แพะแกะ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         6) สุกร

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         7) สัตวปก

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

        8) พืชอาหารสัตว

             -คาวัสดุ จํานวนเงิน 25,000         บาท

                             รวม (ฟารมสัตวศาสตร) จํานวนเงิน 465,000       บาท

     (2) ฟารมพืชศาสตร  (ป งปม. 2558=135,436 บาท)

         1) ฟารมยางพารา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         2) ฟารมนาขาว

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         3) ฟารมเห็ด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         4) ไมดอกไมประดับ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

         5) ฟารมผลิตพืชผัก

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         6) ไมผลยืนตน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

                             รวม (ฟารมพืชศาสตร) จํานวนเงิน 100,000       บาท

     (3) ฟารมประมง  (ป งปม. 2558=70,250 บาท)

         1) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ฟารมประมง) จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ทุกฟารม) จํานวนเงิน 645,000       บาท

                           �รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  (ป งปม. 2558=1,823,913 บาท)

4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

    -งานฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จํานวนเงิน 40,000         บาท

    -กิจกรรมชมรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) จํานวนเงิน 100,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับภาค จํานวนเงิน 250,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับชาติ จํานวนเงิน 200,000       บาท

4.2 งานครูที่ปรึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.3 งานปกครอง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 100,000       บาท

4.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

4.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 150,000       บาท

                     รวม จํานวนเงิน 950,000       บาท

4.7 ครุภัณฑ

      1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      ๒) งานครูที่ปรึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

                     รวม จํานวนเงิน 50,000         บาท

                     �รวม (งบประมาณฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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5 ฝายวิชาการ  (ป งปม. 2558=1,292,776 บาท)

5.1 งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

      1) งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      3) หองเรียนรูเฉพาะทาง (พืช/ปฐพีวิทยา))

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 90,000         บาท

      4) การจัดการศึกษาทวิศึกษา (รร.ประสานมิตร/รร.ราชประชานุเคราะห)

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 165,000       บาท

5.2 งานวัดและประเมินผล

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

5.3 งานวิทยบริการและหองสมุด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวนเงิน

     1)  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.5 งานสื่อการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 5,000            บาท

5.6 แผนกวิชา

    (1) สามัญสัมพันธ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 70,000         บาท

    (2) พืชศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (3) สัตวศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (4) ประมง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 100,000       บาท

    (5) ชางกลเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 50,000         บาท

    (6) อุตสาหกรรมเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 80,000         บาท

    (7) บริหารธุรกิจ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 60,000         บาท

                             รวม 1,160,000    
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5.7 คาครุภัณฑแผนกวิชา

    1) สามัญสัมพันธ

             -เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จํานวนเงิน 25,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 25,000         บาท

    2) พืชศาสตร

             -ปมน้ําขนาด 1 แรงมา จํานวนเงิน 5,000            บาท

             -เครื่องทําน้ําดื่ม 3 หัวกด จํานวนเงิน 17,000         บาท

             -คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

             -เครื่องพิมพมัลติฟงซั่น แบบ Inkjet จํานวนเงิน 8,000            บาท

    3) สัตวศาสตร

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 4 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 2 เครื่อง 24,000         บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 6,000            บาท

    4) ประมง

             -เกาอี้พนักพิงพลาสติก 5,400            บาท

             -เกาอี้พนักพิงโครงเหล็ก 8,400            บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 8,000            บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -pH มิเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -ปมน้ํา ขนาด 3 นิ้ว 8,200            บาท

    5) ชางกลเกษตร

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง 12,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 28,000         บาท

    6) อุตสาหกรรมเกษตร ไมมี

    7) บริหารธุรกิจ

             -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2๔,000 จํานวน 2 เครื่อง 60,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 30,000         บาท

                             รวม 340,000       บาท

                             �รวม (งบประมาณฝายวิชาการ) จํานวนเงิน 1,500,000    บาท

    รวม (งบประมาณรายจาย �+�+�+�+�) จํานวนเงิน 32,701,240  บาท
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