ครุภัณฑ/สิ่งปลูกสราง (พ.ศ.2564-2566)
ลําดับ

1
2

ครุภัณฑ/สิ่งปลูกสราง

จัดสรางหองกิจกรรมชมรม นักศึกษาวิชาทหาร และหองชมรมกิจกรรม
อาคารโรงฝกงาน อาคารศูนยรวมเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับใหบริการกลุม New skill / up และ Re skill

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ

(2564-2566)
1,193,521.57
30,000,000
31,193,521.57

ใชโครงการที่เสนอเขา
แผนยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ/
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
งานกิจกรรมฯ
แผนกวิชาชางยนต

ลําดับ

ครุภัณฑสถานศึกษาที่เสนอเขาแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2564 - 2566)
ปงบประมาณ

ครุภัณฑสถานศึกษา

(2564-2566)

ใชโครงการที่เสนอเขา
แผนยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ/
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตูจัดเก็บเอกสาร 1 บาน
เทอรโมมิเตอรระบบอินฟาเรด
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องกลึง แผนกวิชาชางกลโรงงาน
จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะงานออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
หองเรียนเฉพาะทางเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หูฟงคอมพิวเตอรหองสืบคนขอมูลอินเทอรเน็ต จํานวน 72 ชิ้น
เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KY จํานวน 11 เครื่อง
จัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
เครื่องฉายภาพสามมิติ 5 เครื่อง
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานกระจก
สํานักงานสมัยใหมหองงานการบัญชี
ชุดทดลองเครื่องไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนดวยการประมวลผลเชิงดิจิตอล
ชุดฝกยานยนตไฟฟาขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาพรอมเครื่องมือวัดสัญญาณเซ็นเตอร
ชุดทดลองระบบไอโอทีรวมกับอุปกรณอุตสากรรม
ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม

6,830
1,440,000
3,000,000
500,000
600,000
43,200
44,000
66,500
75,000
55,000
70,000
900,000
3,250,000
990,000
3,000,000

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานสวัสดิการ
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
ชางกลโรงงาน
งานหองสมุดฯ
งานหองสมุดฯ
หมวดวิทยาศาสตร
แผนกบัญชี
งานการเงิน
งานบัญชี
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต
แผนกชางยนต

16

ชุดปฏิบัติการยานยนตพลังงานทางเลือกไฮบริดอีวีคารแบบวิเคราะหฉนวนแรงดันสูง 100 V พรอมโปรแกรมชุด
ขอมูลอะไหลรถยนต

2,000,000

แผนกชางยนต

1,300,000
990,000
18,330,530

แผนกชางยนต
แผนกชางยนต

17
18

ชุดปฏิบัติการยานยนตไฟฟาควบคุมความเร็วรถยนตไฟฟาและระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต
ชุดฝกเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมแบบบอรดพรอมสื่อการเรียนการสอนแบบอินเตอรแอคทีฟ
รวมทั้งสิ้น

โครงการปรับปรุงที่เสนอเขาแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2564-2566)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการปรับปรุง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ)
โครงการกั้นหองเรียนชั้น 1 แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
ปรับปรุงหองเรียน ชั้น 2 แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
โครงการกั้นหองเรียนชั้น 4 แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเขียนแบบ (หอง 635)
ปรับปรุงหองเรียนหุนยนตแขนกล (Robot)
ปรับปรุงหองเรียน ชั้น 2 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
ปรับปรุงพื้นหองปฏิบัติการอาคารโทรคมนาคม
จัดสรางหองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
ปรับปรุงหองนิเทศนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการออนไลน
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน
ปรับปรุงระบบโทรศัพทภายใน (IP Phone)
ขยายจุดใหบริการโครงขายสายไฟเบอรออฟติก อาคารแผนกวิชาอากาศยาน
ขยายจุดใหบริการโครงขายสายไฟเบอรออฟติก อาคารแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
ขยายจุดใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย แผนกวิชาอากาศยาน
ขยายจุดใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
ขยายจุดใหบริการกลองวงจรปด CCTV บริเวณอาคารอํานวยการและอาคารโดมนอย
ปรับปรุงหองเรียนในอาคารโรงงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ปรับปรุงหองและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสํานักงาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ปงบประมาณ

(2564-2566)

321,299.02
204,900
343,000
235,800
260,000
200,000
150,000
75,000
348,000
120,000
200,000
50,000
80,000
80,000
80,000
200,000
45,000
1,450,000
450,000
50,000

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
แผนกวิชาชางไฟฟาฯ
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
งานทวิภาคี
งานสื่อฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ลําดับ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โครงการปรับปรุง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
โครงการพัฒนาหองเรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 225
พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 222
พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 221, 542, 543, 544 และ 545
ปรับปรุงหองเรียน 223
ปรับปรุงหองพักครูวิทยาศาสตร
พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 511 และหองเรียนหมวดวิชาพลานามัย 2 (ดานขางหองพักครูหมวด
พลานามัย)
โครงการจัดหามานบังแสงหองเรียนทฤษฎีการบัญชี
ปรับปรุงหลังคาหองเรียนพรอมรางน้ําฝน
ปรับปรุงระบบไฟฟาหองเครื่องลางและสงกําลัง
ปรับปรุงหองเรียนงานจักรยานยนต
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ

(2564-2566)

50,000
150,000
31,200
50,000
110,000
100,000
48,000
94,000
60,000
200,000
100,000
500,000
6,436,199.02

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
หมวดวิชาวิทยาศาสตร
หมวดพลานามัย
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาชางยนต
แผนกวิชาชางยนต
แผนกวิชาชางยนต

โครงการที่เสนอเขาแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (พ.ศ.2564 - 2566)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการกิจกรรมในฝาย
ฝายบริหารทรัพยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการบัญชี และพัสดุ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผดุงระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย พ.ศ. 2564-2566
โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community PLC
โครงการประชุมชีแจงสรางความเขาใจการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐสําหรับเจาหนาที่งานการเงิน
รวม
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพและการประกอบอาชีพ
โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ (ปจฉิมนิเทศนักศึกษา)
โครงการเปดบานสานฝน (Open House)
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม
โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา)
โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
โครงการประกันอุบัติเหตุ
โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการพัฒนาบุคลากรในดานการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผูจําหนายอาหาร
โครงการสรางเครือขายหอพัก เพื่อแกปญหานักเรียน นักศึกษา
โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา
จัดทําปายรณรงค เกี่ยวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร

ปงบประมาณ
(พ.ศ.2564 - 2566)

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ

30,000
945,400
81,140
300,000
54,670

งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานประกันฯ
งานประชาสัมพันธ
งานบุคลากร

46,500
39,300
31,600
1,528,610

งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานการเงิน

129,000
81,000
237,000
104,100

งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว

45,000
12,000
9,600
9,600
3,780
11,780
33,780
45,000
59,400

งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ

ลําดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โครงการกิจกรรมในฝาย
โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง
โครงการจัดซื้อขวดสเปยแอลกอฮอลตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อโควิด -19
โครงการจัดทําปายและจัดทําสติ๊กเกอรตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงอาหาร
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ ยาสามัญประจําบาน
โครงการเทคนิครวมใจรณรงคตานยาเสพติด
โครงการวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
โครงการคัดกรองโรคโควิด 19 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการวัยรุน วัยใส วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง
โครงการอบรม"บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา"
โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม)
โครงการจัดทําแบบบันทึกการดูและคัดกรองนักเรียน นักศึกษา
โครงการเยี่ยมบาน บานเชาและหอพัก นักเรียน นักศึกษา
โครงการอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ป 2564-2566
โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 (ปวช.1)
โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1)
โครงการพิธีไหวครู
โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง
โครงการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา
โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
โครงการประชุมองคการวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองคการระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564-2566
โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลฯ
โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
รวม

ปงบประมาณ
(พ.ศ.2564 - 2566)

36,000
90,000
38,280
214,785
60,000
4,320
40,680
60,000
150,000
150,000
15,000
30,000
150,000
348,750
450,000
450,000
90,000
300,000
900,000
600,000
60,000
60,000
60,000
450,000
9,000
30,000
60,000
60,000
5,747,855

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการกิจกรรมในฝาย
ฝายวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ
โครงการนิเทศการเรียนการสอน
โครงการติวเตอร Pre-V-NET
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย
โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา
โครงการ English Day Camp
โครงการจัดทําโครงการงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส.
โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อวีดีทัศนออนไลน
โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานทางการศึกษา
โครงการจัดทําสมุดบันทึกสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
โครางการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาวิชาที่เปดสอน รวมกับสถานประกอบการ ประจําป 2564
โครงการสัปดาหหองสมุด
โครงการยอดนักอาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
โครงการภูมิปญญา รักษภาษาอีสาน
โครงการทักษะชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน
โครงการจัดหาโปรแกรมสรางสือการเรียนการเรียนการสอนออนไลน (ลิขสิทธิ์)

ปงบประมาณ
(พ.ศ.2564 - 2566)

115,400
10,000
60,000
10,000
60,000
8,000
20,000
20,000
20,000
180,000
120,000
90,000
20,000
150,000
10,000
80,000
60,000
100,000
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
3,900
152,650
90,000
90,000

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
หมวดภาษาตางประเทศ
หมวดภาษาตางประเทศ
หมวดภาษาตางประเทศ
หมวดภาษาตางประเทศ
หมวดวิทยาศาสตร
หมวดวิทยาศาสตร

งานสื่อฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานทวิภาคีฯ
งานหลักสูตรฯ
งานหองสมุดฯ
งานหองสมุดฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

หมวดภาษาไทย
หมวดพลานามัย
งานวัดผล
งานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน

ลําดับ

โครงการกิจกรรมในฝาย

โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศงานวิทยบริการและหองสมุด
โครงการพัฒนาดานวิชาการ (จัดหาผูเชี่ยวชาญ)
โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย
โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนําคุณธรรม จริยธรรม
โครงการวันสิงแวดลอมโลก
โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ และวันสุนทรภู
โครงการอบรมเสริมสรางการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงคานิยม 12 ประการ เทิดไทองคราชัน ราชินี
โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา
โครงการกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆาบูชา
โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา
โครงการวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 2565
โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2565
โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
รวม
ฝายแผนงานและความรวมมือ
1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (2564-2566)
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา
4 โครงการสรางความรวมมือระหวางองคการ หรือสถานศึกษาตางประเทศ
5 โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 2564-2565
6 โครงการสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษาสูการประกวดสิ่งประดิษฐระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา สรางความรู ความเขาใจสําหรับครู (2564-2566)
8 โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส
9 โครงการตอสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจําป
10 โครงการน้ําดื่มตรา "UTC"
รวม
รวมทั้งสิ้น
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ปงบประมาณ
(พ.ศ.2564 - 2566)

110,000
50,000
12,020
2,627

ใชโครงการที่เสนอเขาแผน
ยุทธศาสตรฯ ()

โครงการใหม
(แนบโครงการ /
ระบุจํานวนเงิน )

ผูรับผิดชอบ
งานหองสมุดฯ
แผนกวิชาชางยนต
หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ
หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ
หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

15,000
19,980
28,000
11,813
8,100
540
240,000
20,000
20,000
15,000
2,093,030
50,000
20,000
125,000
300,000
250,000
150,000
50,000
45,000
15,000
50,000
1,055,000
10,424,495

หมวดวิชาวิทยาศาสตร
หมวดวิชาวิทยาศาสตร

หมวดภาษาไทย
หมวดสังคมศึกษา
หมวดสังคมศึกษา
หมวดสังคมศึกษา
หมวดสังคมศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

หมวดภาษาไทย
หมวดภาษาไทย
หมวดพลานามัย

งานวิจัยฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานความรวมมือ
งานความรวมมือ
งานความรวมมือ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานการคาฯ

