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1. ประมาณการรายรบั 107,867,000 บาท -31,977,870

 ก. เงนิรายได ้(บกศ.) 59,800,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุนั 26,000,000  บาท

 - คาดวา่มรีายรับในปีตอ่ไป 27,000,000  บาท

- รายรับอืน่ ๆ 6,800,000    บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2564 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดวา่จะไดร้บั 48,067,000 บาท

1 งบบคุลากร 1,782,800 บาท

2 งบด าเนนิงาน 12,933,000 บาท

3 งบลงทนุ บาท

4 อดุหนุนโครงการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 16,380,000 บาท

5 คา่หนังสอืเรยีน 4,800,000 บาท

6 คา่อปุกรณ์การเรยีน 1,104,000 บาท

7 คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 2,160,000 บาท

8 เงนิสมทบประกันสังคม 77,714 บาท

9 สาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

10 เงนิอดุหนุน  (475) 2,280,000 บาท

11 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) 500,000 บาท

12 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) (ศนูยถ์าวร) 200,000 บาท

13 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center)  เตรยีมรับภัยพบิตั ิ 250,000 บาท

14 โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุน่ยนตอ์าชวีศกึษา 150,000 บาท

15 ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี 30,000 บาท

16 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน 25,000 บาท

17 โครงการอาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน 46,800 บาท

18 โครงการคลนิกิคณุธรรม 30,000 บาท

19 โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 40,000 บาท

20 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000                   บาท

21 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000                   บาท

22 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 63,840                   บาท

23 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 74,280                   บาท

24 โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860                   บาท

25 โครงการเตรยีมรับการตรวจประเมนิศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) แบบถาวร 3,566           บาท

26 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ 28,860         บาท

27 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต ์ 29,080         บาท

28 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่นศนูยด์จิทัิลชมุชน กจิกรรม Fix it Center ในศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชมุชน 112,000       บาท

29 โครงการ DLTV R Servive 6,800           บาท

30 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลือ่นสูศ่นูยก์ารเรยีนรูด้จิทัิลชมุชน 784,000 บาท

31 คชจ.โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาอาชวีศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง (อากาศยาน) 1,572,000 บาท

32 คชจ.โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนครอูาชวีศกึษา 379,200 บาท

33 คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน 235,200 บาท

34 คา่ใชจ้า่ยโครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุคา่ 300,000 บาท

35 เงนิอดุหนุนหารายไดร้ะหวา่งเรยีน 10,000 บาท

36 โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ เนือ่งในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิสากล 10,000 บาท

37 โครงการตรวจซอ่มจักรยานในกจิกรรม Bike อุน่ไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 139,844,870 บาท

งบบคุลากร 30,786,704  บาท

 -  คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 1,782,800    บาท

 - เงนิสมทบประกันสังคม 1,547,700    บาท

 -  คา่จา้งคร,ู คา่ครองชพี 17,005,400  บาท

 -  คา่จา้งเจา้หนา้ที,่ คา่ครองชพี 6,695,704    บาท

 -  คา่จา้งนักการ, แมบ่า้น, คา่ครองชพี 2,255,100    บาท

 '- คา่จา้งครชูาวตา่งชาต ิและผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 1,500,000    บาท

งบด าเนนิงาน 49,237,601  บาท

 -  คา่สอน 28,200,000  บาท

 -  คา่ธรุการ (ตอบแทนนอกเวลา) 700,000       บาท

 -  คา่เชา่บา้น -              บาท

 -  คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ 3,490,000    บาท

 -  คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000    บาท

 -  คา่ซอ่มรถยนตร์าชการ 200,000       บาท

 -  คา่สบูสิง่ปฏกิลู 40,000         บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,200,000    บาท

 -  คา่เชา่คูส่ายอนิเทอรเ์น็ต 200,000       บาท

 -  คา่ตอบแทนพเิศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขัน้ -              บาท

 - ซอ่มครภัุณฑ์ 200,000       บาท

 - ซอ่มสิง่ปลกูสรา้ง 30,000         บาท

 - จา้งเหมาบรกิาร 40,000         บาท

 -  วสัดสุ านักงาน 2,810,000    บาท

 -  คา่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000       บาท

 -  คา่วสัดกุารศกึษา 4,587,601    บาท

 - วสัดหุนังสอื  วารสานและต ารา 100,000       บาท

งบลงทุน 32,977,900  บาท

  สิง่ปลกูสรา้ง 22,377,900  บาท

 - อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชัน้ 1 หลัง 22,377,900  บาท

บาท

  ครภุณัฑ์ 10,600,000  บาท

สว่นที ่3 

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 - ชดุฝึกแสดงระบบฉีดเชือ้เพลงิแบบเทอรโ์บอากาศยาน 1 ชดุ 1,800,000 บาท

 - ชดุฝึก Avionics trainer 1 ชดุ 3,300,000 บาท

 - ชดุฝึกวสัดชุา่งอากาศยาน 1 ชดุ 5,500,000

งบลงทุน เงนิรายได้ 4,545,000    

  สิง่ปลกูสรา้ง -               บาท

  ครภุณัฑ ์(สถานศกึษา) 4,545,000    บาท
1 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000       บาท แผนกวชิาชา่งโยธา

2 โตะ๊คอมพวิเตอร ์20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท 53,800         บาท แผนกวชิาชา่งโยธา

3 เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน 36000 บทียี ู6 เครือ่ง เครือ่งละ 40,200 บาท 241,200       บาท แผนกวชิาชา่งโยธา

4 คอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 26 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 520,000       บาท แผนกวชิาชา่งยนต์

5 โทรทัศน ์LED ขนาด 65 นิว้ จ านวน 4 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 80,000         บาท แผนกวชิาชา่งยนต์

6 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000       บาท แผนกวชิาเทคโนโลยคีอมฯ

7 คอมพวิเตอร ์16 เครือ่ง เครือ่งละ 18,000 บาท 288,000       บาท แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวชิาชา่งกลโรงงาน

9 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 5 เครือ่ง 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าฯ

10 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ

11 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000         บาท แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ

12 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู3 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 105,000       บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

13 เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 70,000         บาท หมวดคณติศาตร์

14 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 70,000         บาท แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

15 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000         บาท แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

16 เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิจ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 15,000 บาท 30,000         บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์

17 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000         บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์

18 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000         บาท แผนกวชิาการบัญชี

19 เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า จ านวน 5 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวชิาชา่งเชือ่มฯ

20 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู จ านวน 5 หลัง 32,250         บาท งานพัสดุ

21 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท งานบัญชี

22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200           บาท งานสวสัดกิาร

23 เตยีงผูป่้วย ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 2 เตยีง เตยีงละ 10,000 บาท 20,000         บาท งานสวสัดกิาร

24 หมอ้นึง่อปุกรณ์ท าแผลฆา่เชือ้โรค จ านวน 1 เครือ่ง 6,000           บาท งานสวสัดกิาร

25 เครือ่งวดัความดัน จ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท 4,000           บาท งานสวสัดกิาร

26 ถังตม้น ้ารอ้น 20 ลติร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000           บาท งานสวสัดกิาร

27 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท งานการเงนิ

28 ชัน้หนังสอื 5 ชดุ ชดุละ 20,000 บาท 100,000       บาท งานวทิยบรกิารฯ

29 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์All In One จ านวน 1 เครือ่ง 5,850           บาท งานวทิยบรกิารฯ

30 เครือ่งเดสกท็์อปพซีสี าหรับงานตัดตอ่วดิโีอ 1 ชดุ 37,800         บาท งานสือ่ฯ

31 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 1 เครือ่ง 20,000 บาท 20,000         บาท งานสือ่ฯ

32 กลอ้งดจิติอล  1 ตัว 35,900         บาท งานประชาสัมพันธ์

33 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตัง้หรอืแขวน 13000 บทียี ูจ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 23,000 บ. 46,000         บาท งานประชาสัมพันธ์

34 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ขนดิ Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เครือ่ง 54,000         บาท งานประชาสัมพันธ์

35 โทรโขง่ 5 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท 10,000         บาท ลกูเสอื

36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000         บาท ลกูเสอื

37 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 40 Gbps จ านวน 1 ตัว 450,000                บาท งานศนูยข์อ้มูลฯ

38 จัดหาโปรเจ็คเตอรค์วามเขม้แสงสงู (หอ้งโสตอาคาร 2) 65,000         บาท งานสือ่

39 จัดหาระบบเสยีงประจ าหอ้งโสตอาคาร 2 150,000       บาท งานสือ่

40 เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มแทง้ค ์    1 เครือ่ง 6,000           บาท อวท

41 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท อวท

42 โตะ๊คอมพรอ้มเกา้อี ้ 1 ชดุ 6,000           บาท อวท

43 เครือ่งปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครือ่ง ( หอ้งโสตฯ ) 200,000       บาท งานสือ่

44 ชุดเช่ือมแก็ส  จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 60,000                  บาท แผนกวชิาเทคนคิพืฐ้าน

45 เครือ่งจ าลองซเีอ็นซอีตุสาหกรรม พรอ้มอปุกรณ์ 2,000,000    บาท แผนกวชิาชา่งกลโรงงาน

งบรายจา่ยอืน่  (งบปรบัปรงุ) 2,373,673    

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเคร่ืองกล 632,156                บาท แผนกวชิาชา่งยนต์

2 ปรับปรุงช้ันเก็บครุภัณฑ์ส่งคืน ขนาด 400x200x50 ซม. 30,000                  บาท งานพัสดุ

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ) 321,299                บาท แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าฯ

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300,000                บาท แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ

5 จัดท าห้องสตูดิโอเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) 400,000                บาท งานสือ่ฯ

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 100,000                บาท งานประชมัพันธ์

7 ปรับปรงุหอ้งน ้า อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

8 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าหอ้งโสต อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

9 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง แผนกเทคนคิพืน้ฐาน 90,218         บาท แผนกเทคนคิพืน้ฐาน

งบเงนิอดุหนุน 13,013,542  บาท

1 คา่หนังสอืเรยีน 4,800,000 บาท

2 คา่อปุกรณ์การเรยีน 1,104,000 บาท

3 คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 2,160,000 บาท

4 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) 500,000 บาท

5 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) (ศนูยถ์าวร) 200,000 บาท

6 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center)  เตรยีมรับภัยพบิตั ิ 250,000 บาท

7 โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุน่ยนตอ์าชวีศกึษา 150,000 บาท

8 ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี 30,000 บาท

9 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน 25,000 บาท

10 โครงการอาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน 46,800 บาท

11 โครงการคลนิกิคณุธรรม 30,000 บาท

12 โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 40,000 บาท

13 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000                  บาท

14 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000                  บาท

15 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 63,840                  บาท

16 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 74,280                  บาท

17 โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860                  บาท

18 โครงการเตรยีมรับการตรวจประเมนิศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) แบบถาวร 3,622           บาท

19 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ 28,860         บาท

20 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต์ 29,080         บาท

21 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่นศนูยด์จิทัิลชมุชน กจิกรรม Fix it Center ในศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชมุชน 112,000       บาท

22 โครงการ DLTV R Servive 6,800           บาท
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23 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลือ่นสูศ่นูยก์ารเรยีนรูด้จิทัิลชมุชน 784,000 บาท

24 คชจ.โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาอาชวีศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง (อากาศยาน) 1,572,000 บาท

25 คชจ.โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนครอูาชวีศกึษา 379,200 บาท

26 คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน 235,200 บาท

27 คา่ใชจ้า่ยโครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุคา่ 300,000 บาท

28 เงนิอดุหนุนหารายไดร้ะหวา่งเรยีน 10,000 บาท

29 โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ เนือ่งในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิสากล 10,000 บาท

30 โครงการตรวจซอ่มจักรยานในกจิกรรม Bike อุน่ไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

งบโครงการ 5,410,450    บาท

1.  งานพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน
1.1 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเงนิการบญัช ีและพัสด ุ 30,000         บาท งานพัสดุ
1.2 โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่สายอาชพีและการประกอบอาชพี 40,000         บาท งานแนะแนว
1.3 โครงการเตรยีมผูส้ าเร็จการศกึษาออกสูต่ลาดแรงงานและศกึษาตอ่  (ปัจฉมินเิทศนักศกึษา) 27,000         บาท งานแนะแนว

1.4 โครงการเปิดบา้นสานฝัน (Open House) 67,000         บาท งานแนะแนว

1.5 โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน - นักศกึษาใหม่ 34,600         บาท งานแนะแนว

1.6 โครงการจัดหาทนุการศกึษาส าหรับนักเรยีน นักศกึษา  - บาท งานแนะแนว

1.7 โครงการจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาตอ่การมงีานท า ศกึษาตอ่และการประกอบอาชพี

 (ตดิตามนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา) 15,000         บาท งานแนะแนว

1.8 โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการดา้นคณุภาพ จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี

ของผูส้ าเร็จการศกึษา 4,000           บาท งานแนะแนว

1.9 โครงการประกันอบุตัเิหตุ 3,200           บาท งานสวสัดกิาร

1.10 โครงการตรวจสขุภาพและตรวจหาสารเสพตดิ 3,200           บาท งานสวสัดกิาร

1.11 โครงการบรจิาคโลหติ 1,260           บาท งานสวสัดกิาร

1.12 โครงการพัฒนาบคุลากรในดา้นการโภชนาการ อนามัยและสขุลักษณะของผูจ้ าหน่ายอาหาร 5,260           บาท งานสวสัดกิาร

1.13 โครงการสรา้งเครอืขา่ยหอพัก เพือ่แกปั้ญหานักเรยีน นักศกึษา 11,260         บาท งานสวสัดกิาร

1.14 โครงการลา้งเครือ่งกรองน ้าและตูท้ าน ้าเย็น เพือ่บรกิารแกนั่กเรยีน นักศกึษา 15,000         บาท งานสวสัดกิาร

1.15 จัดท าป้ายรณรงค ์เกีย่วกับสขุอนามัย ในโรงอาหาร 19,800         บาท งานสวสัดกิาร

1.16 โครงการพ่นหมอกควนัก าจัดยงุ 12,000         บาท งานสวสัดกิาร

1.17 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเขยีนแผนการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ 10,000         บาท งานหลกัสตูรฯ

1.18 โครงการนเิทศการเรยีนการสอน 10,000         บาท งานหลกัสตูรฯ

1.19 โครงการตวิเตอร ์Pre-V-NET 60,000         บาท งานวดัผล

1.20 โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) 10,000         บาท งานวดัผล

1.21 โครงการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 60,000         บาท งานวดัผล

1.22 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การออบแบบการวจัิย (Research Desing) 15,400         บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.23 โครงการพัฒนาครโูดยใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Google Application for Education (GAFE) 13,000         บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.24 โครงการแขง่ขันทักษะวชิาชพี ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย 8,000          บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.25 โครงการสัปดาหภ์าษาตา่งประเทศและวนัครสิตม์าส 10,000         บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรยีน นักศกึษาแบบเขม้กอ่นจบการศกึษา 10,000         บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.27 โครงการ English Day Camp 20,000         บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.28 โครงการ English a Word a Day  - บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ

1.29 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา แกนน าคณุธรรม จรยิธรรม 40,000         บาท หมวดสงัคมศกึษา

1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวทิยาศาสตร ์ระดับ ปวช. และ ปวส. 40,000         บาท หมวดวทิยาศาสตร์

1.31 โครงการสะเต็มศกึษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. 40,000         บาท หมวดวทิยาศาสตร์

1.32 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดท าสือ่การเรยีนรูก้ารสอนออนไลน์ 30,000         บาท งานสือ่ฯ

1.33 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดท าสือ่วดีทัีศน์ออนไลน์ 30,000         บาท งานสือ่ฯ

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบนัทกึและตัดตอ่วดีทัีศน ์(ลขิสทิธิ)์ 60,000         บาท งานสือ่ฯ

1.35 โครงการครทูีป่รกึษาพบนักเรยีน นักศกึษา (โฮมรมู) 5,000           บาท งานครทูีป่รกึษา

1.36 โครงการ"การจัดการขอ้มลูนักศกึษาส าหรับครทูีป่รกึษา" 20,000         บาท งานครทูีป่รกึษา

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนเิทศ นักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 9,500           บาท งานทวภิาคฯี

1.38 โครงการนเิทศนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 50,000         บาท งานทวภิาคฯี

1.39 โครงการสัมมนานักเรยีน นักศกึษา กลับจากการฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี  - บาท งานทวภิาคฯี

1.40 โครงการส ารวจความพงึใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกจิ/สถานประกอบการภาคเอกชน  - บาท งานทวภิาคฯี

1.41 โครงการสัมมนาครฝึูกสถานประกอบการนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 71,000         บาท งานทวภิาคฯี

1.42 โครงการอบรม"การใหค้วามรูท้างการเงนิแกก่ลุม่คร ูเจา้หนา้ที ่และนักศกึษา" โดยธนาคารออมสนิ  - บาท แผนกวชิาการบัญชี

1.43 โครงการสนับสนุนแขง่ทักษะ ระดับจังหวดั , ระดับภาคและระดับชาติ 500,000       บาท วชิาการ

1.44 โครงการสนับสนุนสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม ่ ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ 200,000       บาท วชิาการ

2.  งานพฒันาบคุลากร

2.1 โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีนโปรแกรมคอนโทรลเลอรด์ว้ย Arduino and Interface 10,000         บาท แผนกวชิาอเิล็กทรอนกิส์

2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบคุลากรดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการปลกูจติส านกึในการใหบ้รกิาร 31,000         บาท งานบคุลากร

2.3 โครงการศกึษาดงูานการบรหิารงานในสถานศกึษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 400,000       บาท งานบคุลากร

2.4 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา 50,000         บาท งานประกันฯ

3.  แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนุน  

3.1 โครงการกฬีาวนัคร ู 27,500         บาท งานบคุลากร

3.2 โครงการงานแสดงมทุติาจติผูเ้กษียณอายรุาชการ 80,000         บาท งานบคุลากร

3.3 โครงการพัฒนาหลักสตูรรายวชิา ตามสาขาทีเ่ปิดสอนรว่มกับสถานประกอบการ 10,000         บาท งานหลกัสตูรฯ

3.4 โครงการคัดกรองนักเรยีน นักศกึษา ปลอดภัยสารเสพตดิ 100% 2,000           บาท งานปกครอง

3.5 โครงการวนังดสบูบหุรีโ่ลกและลดนักสบูหนา้ใหม่ 10,000         บาท งานปกครอง

3.6 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสตูรระยะสัน้แกนั่กเรยีน โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด ารฯิ

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 40,000         บาท งานโครงการพเิศษ

3.7 โครงการวนัเอดสโ์ลก 3,600           บาท งานโครงการพเิศษ

3.8 โครงการเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบการทีท่ าความรว่มมอืกับสถานศกึษา 25,000         บาท งานความรว่มมอื

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย 15,000         บาท หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ

3.10 โครงการอบรมและแขง่ขันตอบปัญหาวชิาการ วชิาประวตัศิาสตรช์าตไิทย 5,800          บาท หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ

3.11 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร นักเรยีนแกนน าคณุธรรม จรยิธรรม 20,000         บาท หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ

3.12 โครงการวนัสิง่แวดลอ้มโลก 14,900         บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์

3.13 โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร ์ 19,890         บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์

3.14 โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ และวนัสนุทรภู่ 20,000         บาท หมวดภาษาไทย

3.15 โครงการประชมุผูป้กครองและสรา้งเครอืขา่ยผูป้กครอง 50,000         บาท งานครทูีป่รกึษา

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนา้ทีข่องครทูีป่รกึษา" 50,000         บาท งานครทูีป่รกึษา

3.17 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา 50,000         บาท งานประกันฯ

3.18 โครงการจัดท าคูม่อืการเขยีนรายงานวจัิย 12,500         บาท งานวจัิยฯ

3.19 โครงการสิง่ประดษิฐร์ะดับสถานศกึษาสูก่ารประกวดสิง่ประดษิฐร์ะดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี 45,000         บาท งานวจัิยฯ

3.20 โครงการจัดท าแผน่พับประชาสัมพันธ ์วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชธานี 50,000         บาท งานประชาสมัพันธ์

3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 50,000         บาท งานประชาสมัพันธ์
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3.22 โครงการจัดท าหนังสือมุทิตาจิต 100,000       บาท งานประชาสมัพันธ์

3.23 โครงการอบรมคณุธรรม  นักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพี ปีที ่1 (ปวช.1) 150,000       บาท งานกจิกรรม

3.24 โครงการอบรมคณุธรรมนักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปีที ่1 (ปวส.1) 150,000       บาท งานกจิกรรม

3.25 โครงการพธิไีหวค้รู 30,000         บาท งานกจิกรรม

3.26 โครงการท าสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 48,000         บาท งานกจิกรรม

3.27 โครงการแขง่ขันกฬีา ระดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี 100,000       บาท งานกจิกรรม

3.28 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 300,000       บาท งานกจิกรรม

3.29 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับชาติ 200,000       บาท งานกจิกรรม

3.30 โครงการวนัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร

มหาวชริาลงกรณพระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่10 20,000         บาท งานกจิกรรม

3.31 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิ ี 20,000         บาท งานกจิกรรม

3.32 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ งานกจิกรรม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20,000         บาท งานกจิกรรม

3.33 โครงการแขง่ขันกฬีาภายในสถานศกึษา 150,000       บาท งานกจิกรรม

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) 10,000         บาท งานกจิกรรม

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" 7,000          บาท งานกจิกรรม

3.36 โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย 8,000          บาท งานกจิกรรม

3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 15,000         บาท งานกจิกรรม

3.38 โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 5,000          บาท งานกจิกรรม

3.39 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 35,000         บาท งานกจิกรรม

3.4 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ 5,000          บาท งานกจิกรรม

3.41 โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ 10,000         บาท งานกจิกรรม

3.42 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ คร้ังท่ี 21 20,000         บาท งานกจิกรรม

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 55,000         บาท งานกจิกรรม

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี 35,000         บาท งานกจิกรรม

3.45 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือตามวาระ 30,000         บาท งานกจิกรรม

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ 15,000         บาท งานกจิกรรม

3.47 โครงการลูกเสือจราจร 1,000          บาท งานกจิกรรม

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 5,000          บาท งานกจิกรรม

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรยีน นักศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ 198,000       บาท งานทะเบยีน

3.5 โครงการพธิมีอบใบประกาศนียบตัรแกนั่กศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา 414,300       บาท งานทะเบยีน

3.51 โครงการจัดท าฐานขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษารายบคุคลเพือ่ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหวั 26,500         บาท งานทะเบยีน

3.52 โครงการจัดท าคูม่อืนักเรยีน นักศกึษา 320,000       บาท งานทะเบยีน

3.53 โครงการจัดท าบัตรประจ าประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 102,100       บาท งานทะเบยีน

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน 29,000         บาท งานทะเบยีน

3.55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 13,880         บาท งานวางแผนฯ

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 45,000         บาท งานศนูยข์อ้มลูฯ

3.57 โครงการตอ่สัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี 15,000         บาท งานศนูยข์อ้มลูฯ

1,500,000    

ส ารองเพือ่สนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเรง่ดว่น 1,000,000    บาท

2. นโยบายตามยทุธศาสตร์ 500,000       บาท
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หนว่ย : บาท

เงนิรายได้

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์
งบบคุลากร / 
ประกันสังคม

 รวม

คา่
เครือ่งแบบ
นักเรยีน

คา่หนังสอื
เรยีน

คา่อปุกรณ์
การเรยีน

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ
ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวยัฯ 

(จัดการเรยีน

อดุหนุนท่ัวไป  รวมท ัง้ส ิน้  บกศ.

        3,400,000       11,133,000            150,000          1,860,514           16,543,514       2,160,000       4,800,000       1,104,000     2,280,000      16,380,000     4,799,486           31,523,486       59,800,000         107,867,000

        3,400,000       11,033,000       22,377,900            150,000          1,860,514           38,821,414   2,160,000    4,800,000   1,104,000     2,390,000      16,380,000     4,799,486      31,433,486       61,799,944    132,254,900

-              1,188,730    -              -              1,860,514     3,049,244       -            -             -            -              9,387,339       -              9,387,339           18,350,121      30,786,704     

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ  -              1,782,800     1,782,800       -                 1,782,800       

- เงนิสมทบประกันสังคม -              -              77,714         77,714            -                 1,469,986        1,547,700       

คา่จา้งครพูเิศษ (151 คน)  -                 5,559,813       5,559,813       10,028,187      15,588,000     

- เงนิเพิม่คา่ครองชพี (ตามอายงุาน) -                 760,000          760,000          657,400           1,417,400       

คา่ลกูจา้งชัว่คราวธรุการ  49  คน -                 3,067,526       3,067,526       2,901,768        5,969,294       

 - เงนิเพิม่คา่ครองชพี (ตามอายงุาน) 188,730       188,730          -                 537,680           726,410          

คา่จา้งลกูจา้งชัว่คราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แมบ่า้น) 23 คน 1,000,000    1,000,000       -                 1,120,950        2,120,950       

- เงนิเพิม่คา่ครองชพี  (ตามอายงุาน) -                 -                 134,150           134,150          

คา่จา้งครชูาวตา่งชาต ิและผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น -                 -                 1,500,000        1,500,000       

3,400,000    9,764,270    -              -              -               13,164,270     -            -             -            1,045,410    6,992,661       -              7,838,071       29,045,290      50,247,631     

      - คา่ตอบแทน -              -              -              -              -               -                 -            -             -            -              6,458,820       -              6,458,820       23,341,210      29,800,030     

 - คา่เชา่บา้น(ขัน้ต า่) -              -                 -                 

 - เงนิคา่ตอบแทนนอกเวลา -              -                 800,000           800,000          

 - เงนิคา่สอนพเิศษ -                 6,458,820       6,458,820       22,541,210      29,000,030     

 - คา่เบีย้ประชมุกรรมการ -              -                 

 - คา่ตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขัน้  -              -                 -                 

      - คา่ใชส้อย -              2,200,000    -              -              -               2,200,000       -            -             -            745,410       533,841          -              1,279,251       1,770,749        5,250,000       

 - คา่สบูสิง่ปฏกิลู  -                 40,000            40,000            

 - คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 2,000,000    2,000,000       745,410       533,841          1,279,251       320,749           3,600,000       

 - คา่ซอ่มรถยนตร์าชการ 200,000       200,000          -                 200,000          

 - คา่ซอ่มครภัุณฑ์ -                 -                 -                 200,000           200,000          

 - คา่ซอ่มสิง่กอ่สรา้ง -                 -                 -                 30,000            30,000            

 - คา่จา้งเหมาบรกิาร -                 -                 -                 40,000            40,000            

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

 - คา่วสัดุ 3,400,000    4,014,000    -              -              -               7,414,000       -            -             -            100,000       -                 -              100,000          283,601           7,797,601       

 - วสัดสุ านักงาน 1,000,000    1,710,000    2,710,000       100,000       100,000          2,810,000       

 - วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 116,399       116,399          -                 183,601           300,000          

 - วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ -              -              -                 -                 -                 

 - วสัดกุารศกึษา 2,400,000    2,187,601    4,587,601       -                 4,587,601       

 - วสัดงุานบา้นงานครัว -                 -                 -                 

 - วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา -                 -                 100,000           100,000          

 - คา่สาธารณูปโภค (ข ัน้ต า่) -              3,550,270    -              -              -               3,550,270       -            -             -            200,000       -                 -              -                 3,649,730        7,400,000       

 - คา่โทรศัพท์ -                 -                 28,900            28,900            

 - คา่น ้าประปา 300,000       300,000          -              -                 500,000           800,000          

 - คา่ไฟฟ้า  3,250,270    3,250,270        -              -                 3,020,830        6,271,100       

 - คา่ไปรษณีย์ -                 100,000           100,000          

 - คา่เชา่คูส่ายอนิเทอรเ์น็ต 200,000       200,000          200,000          

 - งบลงทุน -              22,377,900      22,377,900     0 0 0 0 0 0 -                 -                  22,377,900     

   สิง่กอ่สรา้ง -                 -                 
 - ชดุฝึกแสดงระบบฉีดเชือ้เพลงิแบบเทอรโ์บอากาศยาน 1 ชดุ 1,800,000 1,800,000       1,800,000       
 - ชดุฝึก Avionics trainer 1 ชดุ 3,300,000 3,300,000       3,300,000       
 - ชดุฝึกวสัดชุา่งอากาศยาน 1 ชดุ 5,500,000 5,500,000       5,500,000       

-                 -                 -                 

   ครภุณัฑ ์ (ครภุณัฑท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากสว่นกลาง ปีงบประมาณ 2564) -                 -                 -                 
 - อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชัน้ 1 หลัง 22,377,900  22,377,900     22,377,900     

-                 -                 -                 
    ปรบัปรงุ -                 -                 -                 

 - งบลงทนุ  เงนิรายได ้ -              -              -              -              -               -                 -            -             -            -              -                 -              -                 6,545,000        6,545,000       

1 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000           440,000          
2 โตะ๊คอมพวิเตอร ์20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท 53,800            53,800            
3 เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน 36000 บทียี ู6 เครือ่ง เครือ่งละ 40,200 บาท 241,200           241,200          
4 คอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 26 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 520,000           520,000          
5 โทรทัศน ์LED ขนาด 65 นิว้ จ านวน 4 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 80,000            80,000            
6 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000           500,000          
7 คอมพวิเตอร ์16 เครือ่ง เครือ่งละ 18,000 บาท 288,000           288,000          

สว่นที ่3 
3.3 สรปุงบหนา้รายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี

ผลผลติ โครงการ

เป็นเงนิรายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

 - งบบคุลากร

 -  งบด าเนนิงาน
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เงนิรายได้

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์
งบบคุลากร / 
ประกันสังคม

 รวม

คา่
เครือ่งแบบ
นักเรยีน

คา่หนังสอื
เรยีน

คา่อปุกรณ์
การเรยีน

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ

ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวยัฯ 

(จัดการเรยีน

อดุหนุนท่ัวไป  รวมท ัง้ส ิน้  บกศ.

ผลผลติ โครงการ

เป็นเงนิรายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

8 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000           220,000          
9 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 5 เครือ่ง 20,000 บาท 100,000           100,000          

10 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000           220,000          

11 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000            36,000            
12 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู3 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 105,000           105,000          
13 เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 70,000            70,000            
14 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท 70,000            70,000            
15 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000            36,000            
16 เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิจ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 15,000 บาท 30,000            30,000            
17 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000            18,000            
18 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000            18,000            
19 เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า จ านวน 5 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท 100,000           100,000          
20 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู จ านวน 5 หลัง 32,250            32,250            
21 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000            
22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200              3,200              
23 เตยีงผูป่้วย ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 2 เตยีง เตยีงละ 10,000 บาท 20,000            20,000            
24 หมอ้นึง่อปุกรณ์ท าแผลฆา่เชือ้โรค จ านวน 1 เครือ่ง 6,000              6,000              
25 เครือ่งวดัความดัน จ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท 4,000              4,000              
26 ถังตม้น ้ารอ้น 20 ลติร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000              6,000              
27 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000            
28 ชัน้หนังสอื 5 ชดุ ชดุละ 20,000 บาท 100,000           100,000          
29 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์All In One จ านวน 1 เครือ่ง 5,850              5,850              
30 เครือ่งเดสกท็์อปพซีสี าหรับงานตัดตอ่วดิโีอ 1 ชดุ 37,800            37,800            
31 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 1 เครือ่ง 20,000 บาท 20,000            20,000            
32 กลอ้ง Canon Eos 80D 1 ตัว 35,900            35,900            
33 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตัง้หรอืแขวน 13000 บทียี ูจ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 23,000 บ. 46,000            46,000            
34 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ขนดิ Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เครือ่ง 54,000            54,000            
35 โทรโขง่ 5 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท 10,000            10,000            
36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000            15,000            
37 อปุกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอรอ์อฟตกิ 40 Gbps จ านวน 1 ตัว 450,000           450,000          
38 จัดหาโปรเจ็คเตอรค์วามเขม้แสงสงู (หอ้งโสตอาคาร 2) 65,000            65,000            
39 จัดหาระบบเสยีงประจ าหอ้งโสตอาคาร 2 150,000           150,000          
40 เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มแทง้ค ์    1 เครือ่ง 6,000              6,000              
41 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000            
42 โตะ๊คอมพรอ้มเกา้อี ้ 1 ชดุ 6,000              6,000              
43 เครือ่งปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครือ่ง   ( หอ้งโสตฯ ) 200,000           200,000          
44 ชดุเชือ่มแก็ส  จ านวน 4 ชดุ ๆ ละ 15,000 บาท 60,000            60,000            
45 เครือ่งจ าลองซเีอ็นซอีตุสาหกรรม พรอ้มอปุกรณ์ 2,000,000        2,000,000       

-                 
- สิง่ปลกูสรา้ง -                  -                 

-                 

 - งบเงนิอดุหนุน -              150,000       -               150,000          2,160,000     4,800,000      1,104,000     -                  -                      4,799,486       12,863,486         -                  13,013,542     
1 คา่หนังสอืเรยีน -                 4,800,000      4,800,000       -                  4,800,000       
2 คา่อปุกรณ์การเรยีน -                 1,104,000     1,104,000       1,104,000       
3 คา่เครือ่งแบบนักเรยีน -                 2,160,000     2,160,000       -                  2,160,000       
4 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) -                 500,000      500,000          -                  500,000          
5 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center) (ศนูยถ์าวร) -                 200,000      200,000          -                  200,000          
6 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it center)  เตรยีมรับภัยพบิตั ิ -                 250,000      250,000          -                  250,000          
7 โครงการ อดุหนุนโครงการสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหมแ่ละหุน่ยนตอ์าชวีศกึษา 150,000       150,000          -                 -                  150,000          
8 ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี -                 30,000        30,000            -                  30,000            
9 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้รยีน -                 25,000        25,000            -                  25,000            
10 โครงการอาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน -                 46,800 46,800            -                  46,800            
11 โครงการคลนิกิคณุธรรม -                 30,000 30,000            -                  30,000            
12 โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา -                 40,000 40,000            -                  40,000            
13 โครงการ "รณรงคป้์องกันและลดอบุตัเิหตทุงถนนภายในสถานศกึษา" ชว่งกอ่นถงึเทศกาลปีใหม่ -                 10,000 10,000            -                  10,000            
14 โครงการ "รณรงคป้์องกันและลดอบุตัเิหตทุงถนนภายในสถานศกึษา" ชว่งกอ่นถงึเทศกาลสงกรานต์ -                 10,000 10,000            -                  10,000            
15 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลปีใหม่ -                 63,840 63,840            -                  63,840            
16 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลสงกรานต ์ -                 74,280 74,280            -                  74,280            
17 โครงการตรวจเขม้รถโดยสาร -                 28,860 28,860            -                  28,860            
18 โครงการเตรยีมรับการตรวจประเมนิศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) แบบถาวร -                 3,566 3,566              -                  3,622              
19 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ -                 28,860 28,860            -                  28,860            
20 โครงการปฏบิตักิารตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต ์ -                 29,080 29,080            -                  29,080            
21 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่นศนูยด์จิทัิลชมุชน กจิกรรม Fix it Center ในศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชมุชน -                 112,000 112,000          -                  112,000          
22 โครงการ DLTV R Servive -                 6,800 6,800              -                  6,800              
23 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลือ่นสูศ่นูยก์ารเรยีนรูด้จิทัิลชมุชน -                 784,000 784,000          -                  784,000          
24 คชจ.โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาอาชวีศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง (อากาศยาน) -                 1,572,000 1,572,000       -                  1,572,000       
25 คชจ.โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนครอูาชวีศกึษา -                 379,200 379,200          -                  379,200          
26 คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน -                 235,200 235,200          -                  235,200          
27 คา่ใชจ้า่ยโครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุคา่ -                 300,000 300,000          -                  300,000          
28 เงนิอดุหนุนหารายไดร้ะหวา่งเรยีน -                 10,000 10,000            -                  10,000            
29 โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ เนือ่งในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิสากล 10,000 10,000            -                  10,000            
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เงนิรายได้

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์
งบบคุลากร / 
ประกันสังคม

 รวม

คา่
เครือ่งแบบ
นักเรยีน

คา่หนังสอื
เรยีน

คา่อปุกรณ์
การเรยีน

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ

ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวยัฯ 

(จัดการเรยีน

อดุหนุนท่ัวไป  รวมท ัง้ส ิน้  บกศ.

ผลผลติ โครงการ

เป็นเงนิรายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

30 โครงการตรวจซอ่มจักรยานในกจิกรรม Bike อุน่ไอรัก คลายความหนาว 20,000 20,000            -                  20,000            

 - งบรายจา่ยอืน่  (งบปรบัปรงุ) -              -              -              -              -               -                 -            -             -            -              -                 -              -                 2,373,673        2,373,673       
1 ปรับปรงุหลังคาโรงงาน แผนกวชิาเครือ่งกล 0 -                 632,156           632,156          
2 ปรับปรงุชัน้เก็บครภัุณฑส์ง่คนื ขนาด 400x200x50 ซม. 30,000            30,000            
3 โครงการปรับปรงุอาคารเรยีนเดมิ (โซนหมวดวชิาเครือ่งเย็นและปรับอากาศ) 321,299           321,299          
4 ปรับปรงุตอ่เตมิหอ้งเรยีน - ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 300,000           300,000          
5 จัดท าหอ้งสตดูโิอเพือ่พัฒนาชดุการเรยีนออนไลน ์(Vec Online Course) 400,000           400,000          
6 พัฒนาระบบเสยีงตามสาย 100,000           100,000          
7 ปรับปรงุหอ้งน ้า อาคาร 2 250,000           250,000          
8 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าหอ้งโสต อาคาร 2 250,000           250,000          
9 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง แผนกเทคนคิพืน้ฐาน 90,218            90,218            

-                 

 - โครงการ -              80,000         -              -              -               80,000            -            -             -            1,344,590    -                 -              1,344,590       3,985,860        5,410,450       

1.  งานพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน -                 -                 -                 
1.1 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเงนิารบญัช ีและพัสด ุ -                 -                 30,000            30,000            
1.2 โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่สายอาชพีและการประกอบอาชพี -                 40,000         40,000            40,000            
1.3 โครงการเตรยีมผูส้ าเร็จการศกึษาออกสูต่ลาดแรงงานและศกึษาตอ่  (ปัจฉมินเิทศนักศกึษา) -                 27,000         27,000            27,000            
1.4 โครงการเปิดบา้นสานฝัน (Open House) -                 -                 67,000            67,000            
1.5 โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน - นักศกึษาใหม่ -                 34,600         34,600            34,600            
1.6 โครงการจัดหาทนุการศกึษาส าหรับนักเรยีน นักศกึษา -                 -                 -                 
1.7 โครงการจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาตอ่การมงีานท า ศกึษาตอ่และการประกอบอาชพี -                 15,000         15,000            15,000            

 (ตดิตามนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา) -                 -                 -                 
1.8 โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการดา้นคณุภาพ จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี -                 -                 4,000              4,000              

ของผูส้ าเร็จการศกึษา -                 -                 -                 
1.9 โครงการประกันอบุตัเิหตุ -                 3,200           3,200              3,200              

1.10 โครงการตรวจสขุภาพและตรวจหาสารเสพตดิ -                 3,200           3,200              3,200              
1.11 โครงการบรจิาคโลหติ -                 1,260           1,260              1,260              
1.12 โครงการพัฒนาบคุลากรในดา้นการโภชนาการ อนามัยและสขุลักษณะของผูจ้ าหน่ายอาหาร -                 -                 5,260              5,260              
1.13 โครงการสรา้งเครอืขา่ยหอพัก เพือ่แกปั้ญหานักเรยีน นักศกึษา -                 11,260         11,260            11,260            
1.14 โครงการลา้งเครือ่งกรองน ้าและตูท้ าน ้าเย็น เพือ่บรกิารแกนั่กเรยีน นักศกึษา -                  - -                 15,000            15,000            
1.15 จัดท าป้ายรณรงค ์เกีย่วกับสขุอนามัย ในโรงอาหาร -                  -                 19,800            19,800            
1.16 โครงการพ่นหมอกควนัก าจัดยงุ 12,000            12,000            
1.17 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเขยีนแผนการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ -                 -                 10,000            10,000            
1.18 โครงการนเิทศการเรยีนการสอน -                 -                 10,000            10,000            
1.19 โครงการตวิเตอร ์Pre-V-NET -                 60,000         60,000            60,000            
1.20 โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) -                 10,000         10,000            10,000            
1.21 โครงการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี -                 60,000         60,000            60,000            
1.22 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การออบแบบการวจัิย (Research Desing) -                 -                 15,400            15,400            
1.23 โครงการพัฒนาครโูดยใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Google Application for Education (GAFE) -                 -                 13,000            13,000            
1.24 โครงการแขง่ขันทักษะวชิาชพี ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย -                 8,000           8,000              8,000              
1.25 โครงการสัปดาหภ์าษาตา่งประเทศและวนัครสิตม์าส -                 10,000         10,000            10,000            
1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรยีน นักศกึษาแบบเขม้กอ่นจบการศกึษา -                  -                 10,000            10,000            
1.27 โครงการ English Day Camp -                 20,000         20,000            20,000            
1.28 โครงการ English a Word a Day -                 -                 -                 
1.29 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา แกนน าคณุธรรม จรยิธรรม -                 -                 40,000            40,000            
1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวทิยาศาสตร ์ระดับ ปวช. และ ปวส. -                 40,000         40,000            40,000            
1.31 โครงการสะเต็มศกึษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. -                 40,000         40,000            40,000            
1.32 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดท าสือ่การเรยีนรูก้ารสอนออนไลน์ -                 -                 30,000            30,000            
1.33 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการจัดท าสือ่วดีทัีศน์ออนไลน์ -                 -                 30,000            30,000            
1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบนัทกึและตัดตอ่วดีทัีศน ์(ลขิสทิธิ)์ -                  -                 60,000            60,000            
1.35 โครงการครทูีป่รกึษาพบนักเรยีน นักศกึษา (โฮมรมู) -                 5,000           5,000              5,000              
1.36 โครงการ"การจัดการขอ้มลูนักศกึษาส าหรับครทูีป่รกึษา" -                 -                 20,000            20,000            
1.37 โครงการอบรม/ปฐมนเิทศ นักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี -                 9,500           9,500              9,500              
1.38 โครงการนเิทศนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี -                 50,000         50,000            50,000            
1.39 โครงการสัมมนานักเรยีน นักศกึษา กลับจากการฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี -                 -                 -                 
1.40 โครงการส ารวจความพงึใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกจิ/สถานประกอบการภาคเอกชน -                  -                 -                 
1.41 โครงการสัมมนาครฝึูกสถานประกอบการนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี -                 -                 71,000            71,000            
1.42 โครงการอบรม"การใหค้วามรูท้างการเงนิแกก่ลุม่คร ูเจา้หนา้ที ่และนักศกึษา" โดยธนาคารออมสนิ -                 -                 -                 
1.43 โครงการสนับสนุนแขง่ทักษะ ระดับจังหวดั , ระดับภาคและระดับชาติ -                 500,000           500,000          
1.44 โครงการสนับสนุนสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม ่ ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ -                 200,000           200,000          

-                 -                 
-                 -                 -                 

2.1 โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีนโปรแกรมคอนโทรลเลอรด์ว้ย Arduino and Interface -                 -                 10,000            10,000            
2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบคุลากรดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการปลกูจติส านกึในการใหบ้รกิาร -                 -                 31,000            31,000            
2.3 โครงการศกึษาดงูานการบรหิารงานในสถานศกึษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา -                 -                 400,000           400,000          

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -                  -                 -                 
2.4 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา -                 -                 50,000            50,000            

-                  -                 -                 

2.  งานพฒันาบคุลากร
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เงนิรายได้

 ปวช.  ปวส. งบลงทนุ
สิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์
งบบคุลากร / 
ประกันสังคม

 รวม

คา่
เครือ่งแบบ
นักเรยีน

คา่หนังสอื
เรยีน

คา่อปุกรณ์
การเรยีน

      (475)      

 เรยีนฟร ี15 ปี

การจัดการ

ศกึษาตัง้แต่
ปฐมวยัฯ 

(จัดการเรยีน

อดุหนุนท่ัวไป  รวมท ัง้ส ิน้  บกศ.

ผลผลติ โครงการ

เป็นเงนิรายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

-                 -                 -                 

3.1 โครงการกฬีาวนัคร ู -                 27,500         27,500            27,500            
3.2 โครงการงานแสดงมทุติาจติผูเ้กษียณอายรุาชการ 80,000         80,000             - -                 80,000            
3.3 โครงการพัฒนาหลักสตูรรายวชิา ตามสาขาทีเ่ปิดสอนรว่มกับสถานประกอบการ -                 10,000         10,000            10,000            
3.4 โครงการคัดกรองนักเรยีน นักศกึษา ปลอดภัยสารเสพตดิ 100% -                 2,000           2,000              2,000              
3.5 โครงการวนังดสบูบหุรีโ่ลกและลดนักสบูหนา้ใหม่ -                 10,000         10,000            10,000            
3.6 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสตูรระยะสัน้แกนั่กเรยีน โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด ารฯิ -                 -                 40,000            40,000            

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี -                 -                 -                 
3.7 โครงการวนัเอดสโ์ลก -                 3,600           3,600              3,600              
3.8 โครงการเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบการทีท่ าความรว่มมอืกับสถานศกึษา -                 -                 25,000            25,000            
3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย -                 15,000         15,000            15,000            

3.10 โครงการอบรมและแขง่ขันตอบปัญหาวชิาการ วชิาประวตัศิาสตรช์าตไิทย -                 5,800           5,800              5,800              
3.11 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร นักเรยีนแกนน าคณุธรรม จรยิธรรม -                 20,000         20,000            20,000            
3.12 โครงการวนัสิง่แวดลอ้มโลก -                 14,900         14,900            14,900            
3.13 โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร ์ -                 19,890         19,890            19,890            
3.14 โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ และวนัสนุทรภู่ -                 20,000         20,000            20,000            
3.15 โครงการประชมุผูป้กครองและสรา้งเครอืขา่ยผูป้กครอง -                 -                 50,000            50,000            
3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนา้ทีข่องครทูีป่รกึษา" -                 50,000         50,000            50,000            
3.17 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา -                 -                 50,000            50,000            
3.18 โครงการจัดท าคูม่อืการเขยีนรายงานวจัิย -                 -                 12,500            12,500            
3.19 โครงการสิง่ประดษิฐร์ะดับสถานศกึษาสูก่ารประกวดสิง่ประดษิฐร์ะดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี -                 45,000         45,000            45,000            
3.20 โครงการจัดท าแผน่พับประชาสัมพันธ ์วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชธานี -                 -                 50,000            50,000            
3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ ์ -                 -                 50,000            50,000            
3.22 โครงการจัดท าหนังสอืมทุติาจติ -                 -                 100,000           100,000          
3.23 โครงการอบรมคณุธรรม  นักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพี ปีที ่1 (ปวช.1) -                 150,000       150,000          150,000          
3.24 โครงการอบรมคณุธรรมนักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปีที ่1 (ปวส.1) -                 -                 150,000           150,000          
3.25 โครงการพธิไีหวค้รู -                 30,000         30,000            30,000            
3.26 โครงการท าสมดุกจิกรรมประเมนิผลกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีฯ -                 48,000         48,000            48,000            
3.27 โครงการแขง่ขันกฬีา ระดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี -                 100,000       100,000          100,000          
3.28 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -                 -                 300,000           300,000          

3.29 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับชาติ -                 -                 200,000           200,000          

3.30 โครงการวนัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร -                 20,000            20,000            
มหาวชริาลงกรณพระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่10 -                 

3.31 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิ ี -                 20,000         20,000            20,000            

3.32 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ 20,000         20,000            20,000            

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง -                 -                 -                 
3.33 โครงการแขง่ขันกฬีาภายในสถานศกึษา -                 -                 150,000           150,000          
3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลอืกตัวนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่1 (ทดสอบสมรรถภาพ) -                 10,000         10,000            10,000            
3.35 โครงการคัดเลอืกนักศกึษาวชิาทหาร "ชดุอาสาจราจร" -                 7,000           7,000              7,000              
3.36 โครงการฝึกนักศกึษาวชิาทหารชดุตรวจวนัิย -                 8,000           8,000              8,000              
3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศกึษาวชิาทหารชัน้ปีที ่2 และชัน้ปีที ่3 -                 15,000         15,000            15,000            
3.38 โครงการสง่เสรมิการฝึกนักศกึษาวชิาทหาร -                 5,000           5,000              5,000              
3.39 โครงการอบรมนายหมูล่กูเสอืวสิามัญ -                 35,000         35,000            35,000            
3.4 โครงการเขา้รว่มวนัวชริาวธุ -                 5,000           5,000              5,000              

3.41 โครงการเขา้รว่มวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะกองลกุเสอืแหง่ชาติ -                 10,000         10,000            10,000            
3.42 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รว่มชมุนุมลกูเสอื เนตรนาร ีระดับชาต ิครัง้ที ่21 -                 20,000         20,000            20,000            
3.43 โครงการเดนิทางไกลและอยูค่า่ยพักแรม และประดับแถบ 3 สี -                 55,000         55,000            55,000            
3.44 โครงการทดสอบทางวชิาการ เพือ่ตดิเครือ่งหมายลกูเสอืโลก และประดับแถบ 2 สี -                 35,000         35,000            35,000            
3.45 โครงการตัดชดุผูก้ ากับลกูเสอืตามวาระ -                 30,000         30,000            30,000            
3.46 โครงการพัฒนากองลกูเสอืวสิามัญ -                 15,000         15,000            15,000            
3.47 โครงการลกูเสอืจราจร -                 1,000           1,000              1,000              
3.48 โครงการลกูเสอืจติอาสาเพือ่พัฒนาชมุชน -                 5,000           5,000              5,000              
3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรยีน นักศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ -                 -                 198,000           198,000          
3.50 โครงการพธิมีอบใบประกาศนียบตัรแกนั่กศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา -                 -                 414,300           414,300          
3.51 โครงการจัดท าฐานขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษารายบคุคลเพือ่ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหวั -                 -                 26,500            26,500            
3.52 โครงการจัดท าคูม่อืนักเรยีน นักศกึษา -                 -                 320,000           320,000          
3.53 โครงการจัดท าบตัรประจ าประจ าตัวนักเรยีน นักศกึษา -                 -                 102,100           102,100          
3.54 โครงการพัฒนาการบรกิารงานทะเบยีน -                 -                 29,000            29,000            
3.55 โครงการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ -                 13,880         13,880            13,880            
3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส -                 -                 45,000            45,000            
3.57 โครงการตอ่สัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี -                 15,000         15,000            15,000            

 - ส ารองเพือ่สนบัสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พืน้ที่ -              -              -                 -                 1,500,000        1,500,000       

- นโยบายเรง่ดว่น  -                 1,000,000        1,000,000       

- นโยบายตามยทุธศาสตร์ -                 500,000           500,000          

3.  แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนุน
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ที่ งบประมาณ

     งาน/แผนกทีใ่ชจ้า่ย ทีใ่ช้ ต.ค.-63 ###### ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ###### ม.ีค.-64 ###### พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ###### ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงนิ

รวมท ัง้ส ิน้เป็นเงนิงบประมาณ 104,426,669 107,867,000
1 งานตามภาระงานประจ า

งบด าเนนิงาน 53,119,646 53,119,646
งบลงทนุ 32,977,900 32,977,900
  คา่ครภุณัฑ ์(ครภุณัฑท์ีไ่ดร้บัจดัสรรจากสว่นกลาง ปีงบประมาณ 2564)
 - ชุดฝึกแสดงระบบฉดีเชือ้เพลงิแบบเทอรโ์บอากาศยาน 1 ชุด 1,800,000
 - ชุดฝึก Avionics trainer 1 ชุด 3,300,000
 - ชุดฝึกวสัดชุ่างอากาศยาน 1 ชุด 5,500,000

  คา่ส ิง่กอ่สรา้ง
 - อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชัน้ 1 หลัง 22,377,900     22,377,900

  ปรับปรุง

งบเงินอุดหนุน

2 โครงการตามภาระงานสถานศกึษา  (ครภุณัฑ)์ 6,545,000 6,545,000

1 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวชิาชา่งโยธา 440,000          440,000

2 โต๊ะคอมพวิเตอร ์20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท แผนกวชิาชา่งโยธา 53,800            53,800           

3 เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน 36000 บทียี ู6 เครือ่ง เครือ่งละ 40,200 บาท แผนกวชิาชา่งโยธา 241,200          241,200         

4 คอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 26 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท แผนกวชิาชา่งยนต์ 520,000          520,000         

5 โทรทัศน ์LED ขนาด 65 นิว้ จ านวน 4 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท แผนกวชิาชา่งยนต์ 80,000            80,000           

6 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท แผนกวชิาเทคโนโลยคีอมฯ 500,000          500,000         

7 คอมพวิเตอร ์16 เครือ่ง เครือ่งละ 18,000 บาท แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 288,000          288,000         

8 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวชิาชา่งกลโรงงาน 220,000          220,000         

9 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 5 เครือ่ง 20,000 บาท แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าฯ 100,000          100,000         

10 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ 220,000          220,000         

11 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ 36,000            36,000           

12 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู3 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท หมวดภาษาตา่งประเทศ 105,000          105,000         

13 เครือ่งปรับอากาศ ขนาด 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท หมวดคณติศาตร์ 70,000            70,000           

14 เครือ่งปรับอากาศ 24000 บทียี ู2 เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 บาท แผนกวชิาสามัญสมัพันธ์ 70,000            70,000           

15 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวชิาสามัญสมัพันธ์ 36,000            36,000           

16 เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิจ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 15,000 บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 30,000            30,000           

17 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 18,000            18,000           

18 เครือ่งฉายโปรเจคเตอร ์พรอ้มจอ + คา่ตดิตัง้  จ านวน  2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวชิาการบัญชี 18,000            18,000           

19 เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า จ านวน 5 เครือ่ง เครือ่งละ 20,000 บาท แผนกวชิาชา่งเชือ่มฯ 100,000          100,000         

20 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู จ านวน 5 หลัง งานพัสดุ 32,250            32,250           

21 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท งานบัญชี 22,000            22,000           

22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท งานสวสัดกิาร 3,200              3,200             

23 เตยีงผูป่้วย ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 2 เตยีง เตยีงละ 10,000 บาท งานสวสัดกิาร 20,000            20,000           

24 หมอ้นึง่อปุกรณ์ท าแผลฆา่เชือ้โรค จ านวน 1 เครือ่ง งานสวสัดกิาร 6,000              6,000             

25 เครือ่งวดัความดัน จ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท งานสวสัดกิาร 4,000              4,000             

26 ถังตม้น ้ารอ้น 20 ลติร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท งานสวสัดกิาร 6,000              6,000             

27 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท งานการเงนิ 22,000            22,000           

28 ชัน้หนังสอื 5 ชดุ ชดุละ 20,000 บาท งานวทิยบรกิารฯ 100,000          100,000         

29 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์All In One จ านวน 1 เครือ่ง งานวทิยบรกิารฯ 5,850              5,850             

30 เครือ่งเดสกท็์อปพซีสี าหรับงานตัดตอ่วดิโีอ 1 ชดุ งานสือ่ฯ 37,800            37,800           

31 โทรทัศน ์LED TV ขนาด 65 นิว้ จ านวน 1 เครือ่ง 20,000 บาท งานสือ่ฯ 20,000            20,000           

32 กลอ้ง Canon Eos 80D 1 ตัว งานประชาสมัพันธ์ 35,900            35,900           

33 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตัง้หรอืแขวน 13000 บทียีู จ านวน 2 เครือ่ง เครือ่งละ 23,000 บ. งานประชาสมัพันธ์ 46,000            46,000           

34 เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ขนดิ Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เครือ่ง งานประชาสมัพันธ์ 54,000            54,000           

35 โทรโขง่ 5 เครือ่ง เครือ่งละ 2,000 บาท ลกูเสอื 10,000            10,000           

36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท ลกูเสอื 15,000            15,000           

37 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 40 Gbps จ านวน 1 ตัว งานศนูยข์อ้มลูฯ 450,000                    450,000         

38 จัดหาโปรเจ็คเตอรค์วามเขม้แสงสงู (หอ้งโสตอาคาร 2) งานสือ่ 65,000            65,000           

39 จัดหาระบบเสยีงประจ าหอ้งโสตอาคาร 2 งานสือ่ 150,000          150,000         

40 เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มแทง้ค ์    1 เครือ่ง อวท 6,000              6,000             

41 คอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท อวท 22,000            22,000           

42 โต๊ะคอมพรอ้มเกา้อี ้ 1 ชดุ อวท 6,000              6,000             

43 เครือ่งปรับอากาศ ชนดิแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครือ่ง   ( หอ้งโสตฯ ) งานสือ่ 200,000          200,000         

44 ชดุเชือ่มแก็ส  จ านวน 4 ชดุ ๆ ละ 15,000 บาท ชา่งเชือ่ม 60,000                     60,000           

45 เครือ่งจ าลองซเีอ็นซอีตุสาหกรรม พรอ้มอปุกรณ์ ชา่งกลโรงงาน 2,000,000                  2,000,000      

3 โครงการตามภาระงานสถานศกึษา  (ปรบัปรงุ) 2,373,673 2,373,673

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเคร่ืองกล แผนกวชิาชา่งยนต์ 632,156                    632,156

2 ปรับปรุงช้ันเก็บครุภัณฑ์ส่งคืน ขนาด 400x200x50 ซม. งานพัสดุ 30,000                     30,000

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ) แผนกวชิาชา่งไฟฟ้าฯ 321,299                    321,299

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้งฯ 300,000                    300,000

5 จัดท าห้องสตูดิโอเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) งานสือ่ฯ 400,000                    400,000

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย งานประชมัพันธ์ 100,000                    100,000

7 ปรับปรงุหอ้งน ้า อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000
8 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าหอ้งโสต อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000
9 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง แผนกเทคนคิพืน้ฐาน แผนกเทคนคิพืน้ฐาน 90,218            90,218

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี 2564

ปฏทินิการปฏบิัตริาชการ/ด าเนนิงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใชจ้า่ยเงนิ
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชธาน ี จังหวดัอบุลราชธานี
หน่วย : บาท

งบรายจา่ย/รายการ
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4 โครงการตามภาระงานสถานศกึษา 5,410,450 5,410,450
 1. แผนงานพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน -                  

1.1 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเงนิารบัญช ีและพัสด ุ งานพัสดุ 30,000            30,000

1.2 โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่สายอาชพีและการประกอบอาชพี งานแนะแนว 40,000            40,000

1.3 โครงการเตรยีมผูส้ าเร็จการศกึษาออกสูต่ลาดแรงงานและศกึษาตอ่  (ปัจฉมินเิทศนักศกึษา) งานแนะแนว 27,000            27,000

1.4 โครงการเปิดบา้นสานฝัน (Open House) งานแนะแนว 67,000            67,000

1.5 โครงการปฐมนเิทศนักเรยีน - นักศกึษาใหม่ งานแนะแนว 34,600            34,600

1.6 โครงการจัดหาทุนการศกึษาส าหรับนักเรยีน นักศกึษา งานแนะแนว  -  -

1.7 โครงการจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาตอ่การมงีานท า ศกึษาตอ่และการประกอบอาชพี
 (ตดิตามนักเรยีน นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา) งานแนะแนว 15,000            15,000

1.8 โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการดา้นคณุภาพ จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี
ของผูส้ าเร็จการศกึษา งานแนะแนว 4,000              4,000

1.9 โครงการประกันอบุัตเิหตุ งานสวสัดกิาร 3,200              3,200

1.10 โครงการตรวจสขุภาพและตรวจหาสารเสพตดิ งานสวสัดกิาร 3,200              3,200

1.11 โครงการบรจิาคโลหติ งานสวสัดกิาร 1,260              1,260

1.12 โครงการพัฒนาบคุลากรในดา้นการโภชนาการ อนามัยและสขุลักษณะของผูจ้ าหน่ายอาหาร งานสวสัดกิาร 5,260              5,260

1.13 โครงการสรา้งเครอืขา่ยหอพัก เพือ่แกปั้ญหานักเรยีน นักศกึษา งานสวสัดกิาร 11,260            11,260

1.14 โครงการลา้งเครือ่งกรองน ้าและตูท้ าน ้าเย็น เพือ่บรกิารแกนั่กเรยีน นักศกึษา งานสวสัดกิาร 15,000            15,000

1.15 จัดท าป้ายรณรงค ์เกีย่วกับสขุอนามัย ในโรงอาหาร งานสวสัดกิาร 19,800            19,800

1.16 โครงการพน่หมอกควนัก าจัดยงุ งานสวสัดกิาร 12,000            12,000

1.17 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเขยีนแผนการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ งานหลักสตูรฯ 10,000            10,000

1.18 โครงการนเิทศการเรยีนการสอน งานหลักสตูรฯ 10,000            10,000

1.19 โครงการตวิเตอร ์Pre-V-NET งานวดัผล 60,000            60,000

1.20 โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) งานวดัผล 10,000            10,000

1.21 โครงการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี งานวดัผล 60,000            60,000

1.22 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร การออบแบบการวจัิย (Research Desing) หมวดภาษาตา่งประเทศ 15,400            15,400

1.23 โครงการพัฒนาครโูดยใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Google Application for Education (GAFE) หมวดภาษาตา่งประเทศ 13,000            13,000

1.24 โครงการแขง่ขันทักษะวชิาชพี ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย หมวดภาษาตา่งประเทศ 8,000              8,000

1.25 โครงการสปัดาหภ์าษาตา่งประเทศและวนัครสิตม์าส หมวดภาษาตา่งประเทศ 10,000            10,000

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรยีน นักศกึษาแบบเขม้กอ่นจบการศกึษา หมวดภาษาตา่งประเทศ 10,000            10,000

1.27 โครงการ English Day Camp หมวดภาษาตา่งประเทศ 20,000            20,000

1.28 โครงการ English a Word a Day หมวดภาษาตา่งประเทศ  -  -

1.29 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา แกนน าคณุธรรม จรยิธรรม หมวดสงัคมศกึษา 40,000            40,000

1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวทิยาศาสตร ์ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวทิยาศาสตร์ 40,000            40,000

1.31 โครงการสะเต็มศกึษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวทิยาศาสตร์ 40,000            40,000

1.32 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าสือ่การเรยีนรูก้ารสอนออนไลน์ งานสือ่ฯ 30,000            30,000

1.33 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าสือ่วดีทัีศนอ์อนไลน์ งานสือ่ฯ 30,000            30,000
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1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทกึและตัดตอ่วดีทัีศน ์(ลขิสทิธิ)์ งานสือ่ฯ 60,000            60,000

1.35 โครงการครทูีป่รกึษาพบนักเรยีน นักศกึษา (โฮมรมู) งานครทูีป่รกึษา 5,000              5,000

1.36 โครงการ"การจัดการขอ้มลูนักศกึษาส าหรับครทูีป่รกึษา" งานครทูีป่รกึษา 20,000            20,000

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนเิทศ นักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี งานทวภิาคฯี 9,500              9,500

1.38 โครงการนเิทศนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี งานทวภิาคฯี 50,000            50,000

1.39 โครงการสมัมนานักเรยีน นักศกึษา กลับจากการฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี งานทวภิาคฯี  -  - 

1.40 โครงการส ารวจความพงึใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกจิ/สถานประกอบการภาคเอกชน งานทวภิาคฯี  -  -

1.41 โครงการสมัมนาครฝึูกสถานประกอบการนักเรยีน นักศกึษา ฝึกอาชพี/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี งานทวภิาคฯี 71,000            71,000

1.42 โครงการอบรม"การใหค้วามรูท้างการเงนิแกก่ลุม่คร ูเจา้หนา้ที ่และนักศกึษา" โดยธนาคารออมสนิ แผนกวชิาการบัญชี  -  -

1.43 โครงการสนับสนุนแขง่ทักษะ ระดับจังหวดั , ระดับภาคและระดับชาติ วชิาการ 500,000          500,000

1.44 โครงการสนับสนุนสิง่ประดษิฐค์นรุน่ใหม ่ ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ วชิาการ 200,000          200,000

2.1 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการเขยีนโปรแกรมคอนโทรลเลอรด์ว้ย Arduino and Interface แผนกวชิาอเิล็กทรอนกิส์ 10,000            10,000

2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบคุลากรดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการปลกูจติส านกึในการใหบ้รกิาร งานบคุลากร 31,000            31,000

2.3 โครงการศกึษาดงูานการบรหิารงานในสถานศกึษา ในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื งานบคุลากร 400,000          400,000

2.4 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา งานประกันฯ 50,000            50,000

3.1 โครงการกฬีาวนัคร ู งานบคุลากร 27,500            27,500

3.2 โครงการงานแสดงมทุติาจติผูเ้กษียณอายรุาชการ งานบคุลากร 80,000            80,000

3.3 โครงการพัฒนาหลักสตูรรายวชิา ตามสาขาทีเ่ปิดสอนรว่มกับสถานประกอบการ งานหลักสตูรฯ 10,000            10,000

3.4 โครงการคัดกรองนักเรยีน นักศกึษา ปลอดภัยสารเสพตดิ 100% งานปกครอง 2,000              2,000

3.5 โครงการวนังดสบูบหุรีโ่ลกและลดนักสบูหนา้ใหม่ งานปกครอง 10,000            10,000

3.6 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสตูรระยะสัน้แกนั่กเรยีน โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด ารฯิ
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี งานโครงการพเิศษ 40,000            40,000

3.7 โครงการวนัเอดสโ์ลก งานโครงการพเิศษ 3,600              3,600

3.8 โครงการเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบการทีท่ าความรว่มมอืกับสถานศกึษา งานความรว่มมอื 25,000            25,000

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ 15,000            15,000

3.10 โครงการอบรมและแขง่ขันตอบปัญหาวชิาการ วชิาประวตัศิาสตรช์าตไิทย หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ 5,800              5,800

3.11 โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร นักเรยีนแกนน าคณุธรรม จรยิธรรม หมวดวชิาสงัคมศกึษาฯ 20,000            20,000

3.12 โครงการวนัสิง่แวดลอ้มโลก หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 14,900            14,900

3.13 โครงการจัดงานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์ หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 19,890            19,890

3.14 โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ และวนัสนุทรภู่ หมวดภาษาไทย 20,000            20,000

3.15 โครงการประชมุผูป้กครองและสรา้งเครอืขา่ยผูป้กครอง งานครทูีป่รกึษา 50,000            50,000

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนา้ทีข่องครทูีป่รกึษา" งานครทูีป่รกึษา 50,000            50,000

3.17 โครงการพัฒนาครแูละพัฒนาวชิาชพีคร ูตามมาตรฐานสถานศกึษา งานประกันฯ 50,000            50,000

3.18 โครงการจัดท าคูม่อืการเขยีนรายงานวจัิย งานวจัิยฯ 12,500            12,500

3.19 โครงการสิง่ประดษิฐร์ะดับสถานศกึษาสูก่ารประกวดสิง่ประดษิฐร์ะดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี งานวจัิยฯ 45,000            45,000

3.20 โครงการจัดท าแผน่พับประชาสมัพันธ ์วทิยาลัยเทคนคิอบุลราชธานี งานประชาสมัพันธ์ 50,000            50,000

3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ งานประชาสมัพันธ์ 50,000            50,000

3.22 โครงการจัดท าหนังสือมุทิตาจิต งานประชาสมัพันธ์ 100,000          100,000

3.23 โครงการอบรมคณุธรรม  นักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี ปีที ่1 (ปวช.1) งานกจิกรรม 150,000          150,000

3.24 โครงการอบรมคณุธรรมนักเรยีน นักศกึษาใหม ่ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู ปีที ่1 (ปวส.1) งานกจิกรรม 150,000          150,000

3.25 โครงการพธิไีหวค้รู งานกจิกรรม 30,000            30,000

3.26 โครงการท าสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ งานกจิกรรม 48,000            48,000

3.27 โครงการแขง่ขันกฬีา ระดับอาชวีศกึษาจังหวดัอบุลราชธานี งานกจิกรรม 100,000          100,000

3.28 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื งานกจิกรรม 300,000          300,000

3.29 โครงการแขง่ขันกฬีาอาชวีศกึษา ระดับชาติ งานกจิกรรม 200,000          200,000

3.30 โครงการวนัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร

มหาวชริาลงกรณพระวชริเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่10 งานกจิกรรม 20,000            20,000

3.31 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิ ี งานกจิกรรม 20,000            20,000

3.32 โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ งานกจิกรรม

พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง งานกจิกรรม 20,000            20,000

3.33 โครงการแขง่ขันกฬีาภายในสถานศกึษา งานกจิกรรม 150,000          150,000

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) งานกจิกรรม 10,000            10,000

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" งานกจิกรรม 7,000              7,000

3.36 โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย งานกจิกรรม 8,000              8,000

3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 งานกจิกรรม 15,000            15,000

3.38 โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร งานกจิกรรม 5,000              5,000

3.39 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ งานกจิกรรม 35,000            35,000

3.4 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ งานกจิกรรม 5,000              5,000

3.41 โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ งานกจิกรรม 10,000            10,000

3.42 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ คร้ังท่ี 21 งานกจิกรรม 20,000            20,000

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี งานกจิกรรม 55,000            55,000

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี งานกจิกรรม 35,000            35,000

3.45 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือตามวาระ งานกจิกรรม 30,000            30,000

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ งานกจิกรรม 15,000            15,000

3.47 โครงการลูกเสือจราจร งานกจิกรรม 1,000              1,000

2.  งานพฒันาบคุลากร

3.  แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนนุ
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ที่ งบประมาณ

     งาน/แผนกทีใ่ชจ้า่ย ทีใ่ช้ ต.ค.-63 ###### ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ###### ม.ีค.-64 ###### พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ###### ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงนิ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี 2564
งบรายจา่ย/รายการ

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน งานกจิกรรม 5,000              5,000

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรยีน นักศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่ งานทะเบยีน 198,000          198,000

3.50 โครงการพธิมีอบใบประกาศนยีบัตรแกนั่กศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา งานทะเบยีน 414,300          414,300

3.51 โครงการจัดท าฐานขอ้มลูนักเรยีน นักศกึษารายบคุคลเพือ่ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว งานทะเบยีน 26,500            26,500

3.52 โครงการจัดท าคูม่อืนักเรยีน นักศกึษา งานทะเบยีน 320,000          320,000

3.53 โครงการจัดท าบัตรประจ าประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา งานทะเบยีน 102,100          102,100

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน งานทะเบยีน 29,000            29,000

3.55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ งานวางแผนฯ 13,880            13,880

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส งานศนูยข์อ้มลูฯ 45,000            45,000

3.57 โครงการตอ่สญัญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี งานศนูยข์อ้มลูฯ 15,000            15,000

5 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

6 โครงการพเิศษ (ไมใ่ชเ้งนิ สอศ./สถานศกึษา) -                                    4,000,000 4,000,000

นโยบายเรง่ดว่น 3,000,000 3,000,000

นโยบายตามยทุธศิาสตร์ 1,000,000 1,000,000
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