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1. ประมาณการรายรบั 92,216,358 บาท

 ก. เงนิรายได ้(บกศ.) 40,515,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 12,000,000  บาท

 - คาดวา่มรีายรับในปีตอ่ไป 27,500,000  บาท

- รายรับอืน่ ๆ 1,015,000    บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดวา่จะไดร้บั 51,701,358 บาท

งบบคุลากร 1,409,160 บาท

งบด าเนนิงาน 21,373,254 บาท

งบลงทนุ 2,482,800 บาท

อดุหนุนโครงการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 22,197,500 บาท

เงนิสมทบประกนัสงัคม 60,594 บาท

เงนิอดุหนุน  (475) 3,244,250 บาท

โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) 500,000 บาท

โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุน่ยนตอ์าชวีศกึษา 197,000 บาท

ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี 15,000 บาท

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน 35,000 บาท

โครงการอาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน 46,800 บาท

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 40,000 บาท

โครงการวจัิยเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 100,000 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 89,854,654 บาท

งบบคุลากร 28,748,754  บาท

 -  คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 1,409,160         บาท

 - เงนิสมทบประกนัสงัคม 1,359,594         บาท

 -  คา่จา้งคร,ู คา่ครองชพี 17,750,000       บาท

 -  คา่จา้งเจา้หนา้ที,่ คา่ครองชพี 5,120,000         บาท

 -  คา่จา้งนักการ, แมบ่า้น, คา่ครองชพี 3,110,000         บาท

งบด าเนนิงาน 51,441,300  บาท

 -  คา่สอน 27,700,000       บาท

 -  คา่ธรุการ (ตอบแทนนอกเวลา) 1,020,000         บาท

 -  คา่เชา่บา้น -                    บาท

 -  คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ 4,750,000         บาท

 -  คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000         บาท

 -  คา่ซอ่มรถยนตร์าชการ 240,000            บาท

 -  คา่สบูสิง่ปฏกิลู 50,000              บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,000,000         บาท

 -  คา่ตอบแทนพเิศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขัน้ 68,000              บาท

 - ซอ่มครภัุณฑ์ 100,000            บาท

 - ซอ่มสิง่ปลกูสรา้ง 50,000              บาท

 - จา้งเหมาบรกิาร 200,000            บาท

 -  วัสดสุ านักงาน 2,289,000         บาท

 -  คา่วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000            บาท

 - วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ -                    บาท

 -  คา่วัสดกุารศกึษา 6,324,300         บาท

 - วัสดงุานบา้นงานครัว -                    บาท

 - วัสดหุนังสอื  วารสานและต ารา 40,000              บาท

 - วัสดคุอมพวิเตอร์ 30,000              บาท

 - วัสดกุอ่สรา้ง -                    บาท

 -  วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000              บาท

งบลงทุน 5,581,500    บาท

  สิง่ปลกูสรา้ง -               

  ครภุณัฑ์ 2,482,800    บาท

กลอ้งวัดมมุประมวลผลรวมและเครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมพรอ้มอปุกรณ์ 1,492,800         บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี
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ชดุฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทม์อืถอื 990,000            บาท

  ปรบัปรงุ -               

งบลงทุน เงนิรายได้

  ครภุณัฑ์ 1,709,500    บาท

โครงการจัดหาครภัุณฑห์มอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA  จ านวน 1 ตัว 490,000            บาท

โครงการจัดหาครภัุณฑป์ระจ าหอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์สาขาการบัญช ี40 เครือ่ง 494,000            บาท

โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 108 หน่วย 98,000              บาท

โครงการจัดหาครภัุณฑโ์ตะ๊ท างานและเกา้อีส้ านักงาน จ านวน 1 ชดุ 20,000              บาท

โครงการจัดหาครภัุณฑต์ูเ้ก็บเอกสารรางเลือ่นแบบมอืผลัก 120,000            บาท

โครงการจัดท าป้ายแผนกวชิาสามัญสมัพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 50,000              บาท

โครงการจัดหาตราประทับนูน จ านวน 1 อนั 5,500                บาท

โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า 257,000            บาท

โครงการขยายสายไฟแรงสงู 175,000            บาท

  ปรบัปรงุ 1,389,200    บาท

โครงการปรับปรงุระบบสง่จา่ยไฟฟ้าในวทิยาลัยฯ 160,200            บาท

โครงการปรับปรงุระบบกลอ้งวงจรปิดผา่นเครอืขา่ย บรเิวณอาคารหอประชมุโดมใหญ่ 450,000            บาท

โครงการซอ่มบ ารงุเครือ่งกลังแผนกวชิาชา่งกลโรงงาน 249,000            บาท

โครงการซอ่มแซมถนนทีช่ ารดุ 30,000              บาท

โครงการจัดท าโครงสรา้งงานอาคารสถานที่ 500,000            บาท

งบเงนิอดุหนนุ 933,800       บาท

โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) 500,000 บาท
โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุน่ยนตอ์าชวีศกึษา 197,000 บาท
ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี 15,000 บาท

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน 35,000 บาท

โครงการอาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน 46,800 บาท

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 40,000 บาท

โครงการวจัิยเพือ่องคค์วามรู ้ 100,000            บาท

งบรายจา่ยอืน่  (งบปรบัปรงุ)

3,149,300    บาท

งบโครงการ

 1.  งานพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน

1.1. โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน นักศกึษากอ่นออกฝึกงาน  ปีการศกึษา 2561 26,000              บาท

1.2. โครงการสมัมนานักเรยีน นักศกึษาฝึกงาน  ประจ าปี 2561 10,000              บาท

1.3. โครงการสมัมนาครฝึูกสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 20,000              บาท

1.4. โครงการพัฒนาหลักสตูรรว่มกบัสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 10,000              บาท

1.5. โครงการเปิดบา้นสานฝัน (Open House) 100,000            บาท

1.6. โครงการสนับสนุนแขง่ทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 225,000            บาท

1.7. โครงการวันสนุทรภู ่26 มถินุายน 2561 5,000                บาท

1.8. โครงการวันภมูปัิญญา รักษ์ภาษาอสีาน 5,000                บาท

1.9. โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาต ิประจ าปีการศกึษา 2561 5,000                บาท

1.10. โครการจัดงานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2561 16,000              บาท

1.11. โครงการวันสิง่แวดลอ้มโลก ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000              บาท

1.12. โครงการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร ์ระดับ ปวช. และ ปวส. 30,000              บาท

1.13. โครงการ ตวิเตอร ์Pre V-NET ประจ าปีการศกึษา 2561 55,000              บาท

1.14. โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET)                  5,000 บาท

1.15.  โครงการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี ปีการศกึษา 2561 (ทกุแผนกวชิา) 50,000              บาท

1.16. โครงการพัฒนาทักษะดา้นการสือ่สารภาษาองักฤษ English Day Camp 50,000              บาท

 2.2 งานพฒันาบคุลากร

2.1.  โครงการจัดหาผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ านาญ กลุม่อาชพีมาถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 25,000              บาท

2.2. โครงการศกึษาดงูาน 250,000            บาท

2.3.  โครงการพัฒนาการดา้นวชิาการ 10,000              บาท

3. แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนนุ
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3.1. โครงการเขา้รว่มวันคลา้ยวันสถาปนาคณะกองลกูเสอืแหง่ชาต ิประจ าปีการศกึษา 2561 2,000                บาท

3.2. โครงการลกูเสอืวสิามัญสง่เสรมิสปัดาหแ์หง่พระพุทธศาสนา ประจ าปีการศกึษา 2561 1,000                บาท

3.3. โครงการฝึกทบทวนพีเ่ลีย้งลกูเสอืวสิามัญ ประจ าการศกึษา 2561 12,500              บาท

3.4. โครงการทดสอบทางวชิาการ เพือ่ตดิเครือ่งหมายลกูเสอืโลกและประดับแถบ 2 สี 15,000              บาท

3.5. โครงการตัดชดุผูก้ ากบัลกูเสอืตามวาระ ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000              บาท

3.6. โครงการเดนิทางไกลและอยูค่า่ยพักแรม ประจ าปีการศกึษา 2561 24,000              บาท

3.7. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รว่มชมุนุมลกูเสอืวสิามัญระดับภาค 10,000              บาท

3.8. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รับการประเมนิกองลกูเสอืวสิามัญ 3,000                บาท

3.9. โครงการคา่ยอบรมคณุธรรม จรยิธรรมตา้นยาเสพตดิ เฉลมิพระเกยีรติ

      ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปีที ่1 (ปวช. และ ปวส.) 325,000            บาท

3.10. โครงการพธิไีหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2561 50,000              บาท

3.11. โครงการท าสมดุกจิกรรมประเมนิผลกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ 50,000              บาท

3.12. โครงการแขง่ขันกฬีา ระดับอาชวีศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี 50,000              บาท

3.13. โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับภาค 200,000            บาท

3.14. โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับชาติ 75,000              บาท

3.15. โครงการเทคนคิอบุลฯ รักประชาธปิไตย รว่มใจเลอืกตัง้นายกองคก์ารวชิาชพี

       ระดับสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561 3,000                บาท

3.16. โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบนมราชนิีนาถ

       (วันแมแ่หง่ชาต)ิ ประจ าปีการศกึษา 2561) 10,000              บาท

3.17. โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

       (วันพ่อแหง่ชาต)ิ ประจ าปีการศกึษา 2561 10,000              บาท

3.18. โครงการสถานศกึษาศลี 5 ประจ าปีการศกึษา 2561 (โครงการในคลนิกิคณุธรรม) 25,000              บาท

3.19. โครงการตัดเสือ้เบลเซอรค์ณะกรรมการด าเนนิงาน องคก์ารนักวชิาชพีในอนาคต 

        แหง่ประเทศไทย (อวท.) ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000              บาท

3.20. โครงการคณุธรรม น าวชิาชพีฯ คา่ยเทคนคิอบุลฯ พัฒนาทอ้งถิน่ 

        ครัง้ที ่6 ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000              บาท

3.21. โครงการเตรยีมเอกสารการประเมนิองคก์ารวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทยระดับหน่วย 

       วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชานี ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000              บาท

3.22. โครงการแขง่ขันกฬีาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 100,000            บาท

3.23. โครงการ "การประชมุวชิาการองคก์ารนักวชิาชพีฯ และประกวดกจิกรรมองคก์าร

       ระดับสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561" 10,000              บาท

3.24. โครงการประชมุทางวชิาการและประกวดกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ

        ระดับอาชวีศกึษาจังหวัด ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000              บาท

3.25. โครงการประชมุทางวชิาการและประกวดกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ 

       ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000              บาท

3.26. โครงการประชมุทางวชิาการองคก์ารวชิาชพี/การประกวดกจิกรรมองคก์ารฯระดับชาต ิ

       ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000              บาท

3.27. โครงการวันปิยมหาราช 5,000                บาท

3.28. โครงการมอบเกยีรตบิัตรนักเรยีน นักศกึษา กจิกรรมด ีกจิกรรมเดน่ เนน้กจิกรรม 5,000                บาท

3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลอืกตัวนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่1 

       (ทดสอบสมรรถภาพ) ประจ าปีการศกึษา 2561) 5,000                บาท

3.30. โครงการสง่เสรมิการฝึกนักศกึษาวชิาทหาร ประจ าปีการศกึษา 2561 2,000                บาท

3.31. โครงการคัดเลอืกนักศกึษาวชิาทหาร "ชดุอาสาจราจร" ประจ าปีการศกึษา 2561 3,500                บาท

3.32. โครงการฝึกนักศกึษาวชิาทหารชดุตรวจวนัิย ประจ าปีการศกึษา 2561 4,000                บาท

3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 7,500                บาท

3.34. โครงการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15,000              บาท

3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหม)่ 12,500              บาท

3.36. โครงการงานวันครู 60,000              บาท

3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน ้าขอพรผูอ้าวโุส ประจ าปี 2561) 5,000                บาท

3.38. โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน – นักศกึษาใหม ่ปีการศกึษา 2561 30,000              บาท

3.39. โครงการพธิมีอบประกาศนียบัตรแกนั่กศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2560 226,000            บาท

3.40. โครงการการเตรยีมผูส้ าเร็จการศกึษาออกสูต่ลาดแรงงานและศกึษาตอ่ 12,800              บาท

3.41. โครงการสนับสนุนสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม ่ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ 182,500            บาท

3.42. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูนักเรยีนนักศกึษารายบคุคลเพือ่ประกอบการจัดสรร

        งบประมาณรายหวั ประจ าปีการศกึษา 2561  17,500              บาท

3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรยีน-นักศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ ปีการศกึษา 2561 82,500              บาท

3.44. โครงการจัดแขง่ขันประวัตศิาสตรไ์ทย ระดับ ปวช. 5,000                บาท

5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศกึษา 8,000                บาท

5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561 15,000              บาท

5.47. โครงการลา้งท าความสะอาดและซอ่มบ ารงุเครือ่งปรับอากาศประจ าปี 76,500              บาท

5.48. โครงการตรวจสขุภาพและหาสารเสพตดิ นักเรยีน นักศกึษา  ปีละ 2 ครัง้ 2,000                บาท
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5.49. โครงการบรจิาคโลหติประจ าปีการศกึษา 2561 ปีละ 2 ครัง้ 1,000                บาท

5.50. โครงการประชมุผูป้กครองนักเรยีน นักศกึษา กลุม่เสีย่ง 16,000              บาท

5.51. โครงการสถานศกึษาคณุธรรม ขับเคลือ่นการพัฒนาคณุธรรมในสถานศกึษาและการอบรม

เชงิปฏบิัตกิารและการอบรมเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพ บคุลากร  นักเรยีน นักศกึษา 25,000              บาท

ส ารองเพือ่สนบุสนนุนโยบาย สอศ. 200,000       

1. นโยบายเรง่ดว่น 100,000            บาท

2. นโยบายตามยทุธศาสตร์ 100,000            บาท
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หนว่ย : บาท

รวมท ัง้ส ิน้
รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ เงนิรายได้ เป็นเงนิ

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุ่นยนต์
วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
 รวม

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ
ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรยีน
การสอน)

อดุหนุนท่ัวไป  รวม  บกศ.

3,401,500    14,902,000  2,482,650    197,000       100,000       21,083,150  2,636,800     22,195,000  636,800     25,468,600 43,238,254  89,790,004  

1,469,754    -              -              -              -              1,469,754    -               13,545,000  -            13,545,000 13,734,000  15,203,754  

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 1,409,160    1,409,160    -              1,409,160    

- เงนิสมทบประกันสงัคม 60,594         60,594         645,000       645,000      654,000       714,594       

คา่จา้งครูพเิศษ (138 คน) -               12,900,000  12,900,000 3,552,522    3,552,522    

- เงนิเพิม่คา่ครองชพี (ตามอายงุาน) -               -              1,297,478    1,297,478    

คา่ลกูจา้งชัว่คราวธรุการ  50  คน -               -              5,120,000    5,120,000    

 - เงนิเพิม่คา่ครองชพี (ตามอายงุาน) -               -              -              

คา่จา้งลกูจา้งชัว่คราว(พนักงานขบัรถ, นักการ, แมบ่า้น) -               -              3,110,000    3,110,000    

- เงนิเพิม่คา่ครองชพี  (ตามอายงุาน) -               -              -              

คา่จา้งครูพเิศษ (ภาษาตา่งประเทศ) 3 คน (10 เดอืน) -               -              -              

 -  งบด าเนนิงาน 1,931,746    14,902,000  -              -              -              16,833,746  -               8,650,000    -            8,650,000   25,957,554  51,441,300  

      - คา่ตอบแทน 600,000       9,400,000    -              10,000,000  8,100,000    8,100,000   10,688,000  28,788,000  

 - คา่เชา่บา้น(ขัน้ต า่) -              -               -              

 - เงนิคา่ตอบแทนนอกเวลา 600,000       600,000       300,000       300,000      120,000       1,020,000    

 - เงนิคา่สอนเกนิภาระงาน 9,400,000    9,400,000    7,800,000    7,800,000   10,500,000  27,700,000  

 - คา่เบีย้ประชมุกรรมการ -               

 - คา่ตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขัน้ -               68,000         68,000         

      - คา่ใชส้อย 331,746       400,000       -              -              -              731,746       550,000       550,000      5,248,254    6,530,000    

 - คา่สบูสิง่ปฏกิลู 50,000         50,000         

 - คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 331,746       331,746       550,000       550,000      3,868,254    4,750,000    

 - คา่ซอ่มรถยนตร์าชการ 240,000       240,000       -              -              240,000       

 - คา่ซอ่มครุภัณฑ์ 100,000       100,000       -              -              100,000       

 - คา่ซอ่มสิง่ปลกูสรา้ง -               -              -              50,000         50,000         

 - คา่จา้งเหมาบรกิาร 60,000         60,000         -              -              140,000       200,000       

 - คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000    1,140,000    

 - คา่วสัดุ 1,000,000    3,502,000    -              -              -              4,502,000    -              -              4,621,300    9,123,300    

 - วัสดสุ านักงาน 1,000,000    1,000,000    -              1,289,000    2,289,000    

 - วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000       400,000       

 - วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ -              

 - วัสดกุารศกึษา 3,502,000    3,502,000    2,822,300    6,324,300    

 - วัสดงุานบา้นงานครัว -               -              

 - วัสดหุนังสอื วารสารและต ารา -               40,000         40,000         

 - วัสดคุอมพวิเตอร์ -               30,000         30,000         

 - วัสดกุอ่สรา้ง -               -              

 - วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               40,000         40,000         

 - คา่สาธารณูปโภค (ข ัน้ต า่) -              1,600,000    -              -              -              1,600,000    -               -              -            -              5,400,000    7,000,000    

 - คา่โทรศัพท์
 - คา่น ้าประปา
 - คา่ไฟฟ้า 1,600,000    1,600,000    5,400,000    7,000,000    

 - คา่ไปรษณีย์

 - งบลงทุน -              2,482,650    2,482,650    0 -              -              2,482,650    

   สิง่กอ่สรา้ง -              -              

   ครภุณัฑ ์ (ครภุณัฑไ์ดร้บัจากสว่นกลาง ปีงบประมาณ 2561)

งบบคุลากร

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2560) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี
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รวมท ัง้ส ิน้
รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ เงนิรายได้ เป็นเงนิ

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุ่นยนต์
วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
 รวม

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ
ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรยีน
การสอน)

อดุหนุนท่ัวไป  รวม  บกศ.

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2560) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 - กล้องวัดมุมประมวลผลรวมและเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 1,492,650    1,492,650    -              1,492,650    

 - ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ 990,000          990,000       -              990,000       

    ปรับปรุง

 -
 - งบลงทนุ  (เงนิรายไดส้ถานศกึษา) -              -              -              -              -              -               -               -              -            -              1,727,500    1,727,500    
โครงการจัดหาครุภัณฑห์มอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA  จ านวน 1 ตัว 490,000       490,000       
โครงการจัดหาครุภัณฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ สาขาการบญัช ี40 เครือ่ง 494,000       494,000       
โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 108 หน่วย 98,000         98,000         
โครงการจัดหาครุภัณฑโ์ตะ๊ท างานและเกา้อีส้ านักงาน จ านวน 1 ชดุ 20,000         20,000         
โครงการจัดหาครุภัณฑต์ูเ้ก็บเอกสารรางเลือ่นแบบมอืผลัก 120,000       120,000       
โครงการจัดท าป้ายแผนกวชิาสามัญสมัพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 50,000         50,000         
โครงการจัดหาตราประทับนูน จ านวน 1 อัน 5,500           5,500          
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า 275,000       275,000       
โครงการขยายสายไฟแรงสงู 175,000       175,000       
 - งบเงนิอดุหนนุ 197,000       100,000       297,000       -               -              636,800     636,800      -              933,800       
โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) 500,000     500,000      500,000       

โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุ่นยนตอ์าชวีศกึษา 197,000       197,000       -              197,000       

ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี -               15,000       15,000        15,000         
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน -               35,000       35,000        35,000         
โครงการอาชวีศกึษาร่วมดว้ยชว่ยประชาชน -               46,800       46,800        46,800         
โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา -               40,000       40,000        40,000         
โครงการวจัิยเพือ่องคค์วามรู ้ 100,000       100,000       -              100,000       

 - งบรายจา่ยอืน่  (งบปรบัปรงุ) 1,389,200    1,389,200    
โครงการปรับปรุงระบบสง่จา่ยไฟฟ้าในวทิยาลัยฯ 160,200       160,200       
โครงการปรับปรุงระบบกลอ้งวงจรปิดผา่นเครอืขา่ย บรเิวณอาคารหอประชมุโดมใหญ่ 450,000       450,000       
โครงการซอ่มบ ารุงเครือ่งกลังแผนกวชิาชา่งกลโรงงาน 249,000       249,000       
โครงการซอ่มแซมถนนทีช่ ารุด 30,000         30,000         
โครงการจัดท าโครงสรา้งงานอาคารสถานที่ 500,000       500,000       
 - โครงการ 2,636,800     230,000       -              
 1.  งานพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน
1.1. โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน นักศกึษากอ่นออกฝึกงาน  ปีการศกึษา 2561 26,000          
1.2. โครงการสมัมนานักเรยีน นักศกึษาฝึกงาน  ประจ าปี 2561 10,000          
1.3. โครงการสมัมนาครูฝึกสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 20,000         
1.4. โครงการพัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานประกอบการ ประจ าปี 2561 10,000         
1.5. โครงการเปิดบา้นสานฝัน (Open House) 100,000        
1.6. โครงการสนับสนุนแขง่ทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 225,000        
1.7. โครงการวันสนุทรภู่ 26 มถินุายน 2561 5,000           
1.8. โครงการวันภมูปัิญญา รักษ์ภาษาอสีาน 5,000           
1.9. โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาต ิประจ าปีการศกึษา 2561 5,000           
1.10. โครการจัดงานสปัดาหว์ทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2561 16,000          
1.11. โครงการวันสิง่แวดลอ้มโลก ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000          
1.12. โครงการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. 30,000          
1.13. โครงการ ตวิเตอร ์Pre V-NET ประจ าปีการศกึษา 2561 55,000          
1.14. โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) 5,000           
1.15.  โครงการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี ปีการศกึษา 2561 (ทกุแผนกวชิา) 50,000          
1.16. โครงการพัฒนาทักษะดา้นการสือ่สารภาษาอังกฤษ English Day Camp 50,000          
 2.2 งานพฒันาบคุลากร
2.1.  โครงการจัดหาผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ านาญ กลุม่อาชพีมาถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 25,000          
2.2. โครงการศกึษาดงูาน 250,000        
2.3.  โครงการพัฒนาการดา้นวชิาการ 10,000          
3. แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนนุ
3.1. โครงการเขา้ร่วมวันคลา้ยวันสถาปนาคณะกองลกูเสอืแหง่ชาติ ประจ าปีการศกึษา 2561 2,000           
3.2. โครงการลกูเสอืวสิามัญสง่เสรมิสปัดาหแ์หง่พระพุทธศาสนา ประจ าปีการศกึษา 2561 1,000           
3.3. โครงการฝึกทบทวนพีเ่ลีย้งลกูเสอืวสิามัญ ประจ าการศกึษา 2561 12,500          
3.4. โครงการทดสอบทางวชิาการ เพือ่ตดิเครือ่งหมายลกูเสอืโลกและประดับแถบ 2 สี 15,000          
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รวมท ัง้ส ิน้
รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ เงนิรายได้ เป็นเงนิ

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุ่นยนต์
วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
 รวม

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ
ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรยีน
การสอน)

อดุหนุนท่ัวไป  รวม  บกศ.

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2560) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

3.5. โครงการตัดชดุผูก้ ากับลกูเสอืตามวาระ ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000         
3.6. โครงการเดนิทางไกลและอยูค่า่ยพักแรม ประจ าปีการศกึษา 2561 24,000          
3.7. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่ร่วมชมุนุมลกูเสอืวสิามัญระดับภาค 10,000          
3.8. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รับการประเมนิกองลกูเสอืวสิามัญ 3,000           
3.9. โครงการคา่ยอบรมคณุธรรม จรยิธรรมตา้นยาเสพตดิ เฉลมิพระเกยีรติ
      ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดับประกาศนยีบตัร ปีที ่1 (ปวช. และ ปวส.) 325,000        
3.10. โครงการพธิไีหวค้รู ประจ าปีการศกึษา 2561 50,000          
3.11. โครงการท าสมดุกจิกรรมประเมนิผลกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ 50,000          
3.12. โครงการแขง่ขนักฬีา ระดับอาชวีศกึษาจังหวัดอบุลราชธานี 50,000          
3.13. โครงการแขง่ขนักฬีาอาชวีศกึษา ระดับภาค 200,000        
3.14. โครงการแขง่ขนักฬีาอาชวีศกึษา ระดับชาติ 75,000          
3.15. โครงการเทคนคิอบุลฯ รักประชาธปิไตย ร่วมใจเลอืกตัง้นายกองคก์ารวชิาชพี
       ระดับสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561 3,000           
3.16. โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ์ พระบนมราชนินีาถ
       (วันแมแ่หง่ชาต)ิ ประจ าปีการศกึษา 2561) 10,000          
3.17. โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
       (วันพ่อแหง่ชาต)ิ ประจ าปีการศกึษา 2561 10,000          
3.18. โครงการสถานศกึษาศลี 5 ประจ าปีการศกึษา 2561 (โครงการในคลนิกิคณุธรรม) 25,000          

3.19. โครงการตัดเสือ้เบลเซอรค์ณะกรรมการด าเนนิงาน องคก์ารนักวชิาชพีในอนาคต 
        แหง่ประเทศไทย (อวท.) ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000          
3.20. โครงการคณุธรรม น าวชิาชพีฯ คา่ยเทคนคิอบุลฯ พัฒนาทอ้งถิน่ 
        ครัง้ที ่6 ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000          
3.21. โครงการเตรยีมเอกสารการประเมนิองคก์ารวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทยระดับหน่วย  
       วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชานี ประจ าปีการศกึษา 2561 15,000          
3.22. โครงการแขง่ขนักฬีาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 100,000        
3.23. โครงการ "การประชมุวชิาการองคก์ารนักวชิาชพีฯ และประกวดกจิกรรมองคก์าร
       ระดับสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561" 10,000          
3.24. โครงการประชมุทางวชิาการและประกวดกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ
        ระดับอาชวีศกึษาจังหวัด ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000          
3.25. โครงการประชมุทางวชิาการและประกวดกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ  
       ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000          
3.26. โครงการประชมุทางวชิาการองคก์ารวชิาชพี/การประกวดกจิกรรมองคก์ารฯระดับชาติ 
       ประจ าปีการศกึษา 2561 25,000          
3.27. โครงการวันปิยมหาราช 5,000           
3.28. โครงการมอบเกยีรตบิตัรนักเรยีน นักศกึษา กจิกรรมด ีกจิกรรมเดน่ เนน้กจิกรรม 5,000           
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลอืกตัวนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที่ 1 
       (ทดสอบสมรรถภาพ) ประจ าปีการศกึษา 2561) 5,000           
3.30. โครงการสง่เสรมิการฝึกนักศกึษาวชิาทหาร ประจ าปีการศกึษา 2561 2,000           
3.31. โครงการคัดเลอืกนักศกึษาวชิาทหาร "ชดุอาสาจราจร" ประจ าปีการศกึษา 2561 3,500           
3.32. โครงการฝึกนักศกึษาวชิาทหารชดุตรวจวนัิย ประจ าปีการศกึษา 2561 4,000           
3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที ่3 7,500           
3.34. โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15,000         
3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหม่) 12,500         
3.36. โครงการงานวันครู 60,000         
3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน ้าขอพรผูอ้าวโุส ประจ าปี 2561) 5,000           
3.38. โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน – นักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2561 30,000          
3.39. โครงการพธิมีอบประกาศนยีบตัรแกนั่กศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2560 226,000        
3.40. โครงการการเตรยีมผูส้ าเร็จการศกึษาออกสูต่ลาดแรงงานและศกึษาตอ่ 12,800          
3.41. โครงการสนับสนุนสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม่ ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ 182,500        
3.42. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูนักเรยีนนักศกึษารายบคุคลเพือ่ประกอบการจัดสรร
        งบประมาณรายหัว ประจ าปีการศกึษา 2561  17,500          
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรยีน-นักศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ ปีการศกึษา 2561 82,500          
3.44. โครงการจัดแขง่ขนัประวัตศิาสตรไ์ทย ระดับ ปวช. 5,000           
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศกึษา 8,000           
5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561 15,000          
5.47. โครงการลา้งท าความสะอาดและซอ่มบ ารุงเครือ่งปรับอากาศประจ าปี 76,500         
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รวมท ัง้ส ิน้
รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ เงนิรายได้ เป็นเงนิ

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุ่นยนต์
วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
 รวม

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ
ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรยีน
การสอน)

อดุหนุนท่ัวไป  รวม  บกศ.

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2560) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

5.48. โครงการตรวจสขุภาพและหาสารเสพตดิ นักเรยีน นักศกึษา  ปีละ 2 ครัง้ 2,000           
5.49. โครงการบรจิาคโลหติประจ าปีการศกึษา 2561 ปีละ 2 ครัง้ 1,000           
5.50. โครงการประชมุผูป้กครองนักเรยีน นักศกึษา กลุม่เสีย่ง 16,000         
5.51. โครงการสถานศกึษาคณุธรรม ขบัเคลือ่นการพัฒนาคณุธรรมในสถานศกึษาและการอบรม
เชงิปฏบิตักิารและการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพ  บคุลากร  นักเรยีน นักศกึษา 25,000          

 - ส ารองเพือ่สนบัสนนุงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พืน้ที่ 200,000       

- นโยบายเร่งดว่น 100,000       

- นโยบายตามยทุธศาสตร์ 100,000       


