
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,494,080     86,200        -            -            -                2,580,280           
     -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,494,080     2,494,080           
     -ค่าประกันสังคม 86,200        86,200               
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -              3,764,200   992,900     -            549,200         5,306,300           
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
      -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 999,200      999,200              
      -ค่าสาธารณูปโภค 600,000      600,000              
      -ค่าครุภัณฑ์ 992,900     992,900              
     -โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,000           10,000               
     -โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600         189,600              
     -โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit -จิตอาสา) 232,000         232,000              
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 1,060,000   1,060,000           
     -โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600         117,600              
   ผลผลิต ผู้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน -                    
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 1,105,000   1,105,000           

   31

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ประเภทงบรายจ่าย

บทท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ -              260,000      -            158,500     667,100         1,085,600           

     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 260,000      260,000              

     -โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 15,000           15,000               

     -โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 71,000       71,000               

     -โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 20,000           20,000               

     -โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 22,100           22,100               

     -โครงการ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาฯ 500,000         500,000              

     -โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 87,500       87,500               

     -โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด 20,000           20,000               

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 90,000           90,000               

     -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 90,000           90,000               

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา -              -             -            9,731,220   -                9,731,220           

     -ค่าอุปกรณ์การเรียน 389,160     389,160              

     -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 803,700     803,700              

     -ค่าหนังสือเรียน 1,692,000   1,692,000           

     -ค่าจัดการเรียนการสอน 6,073,260   6,073,260           

     -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 773,100     773,100              

รวม 2,494,080     4,110,400   992,900     9,889,720   1,216,300      18,703,400         
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

1. ประมาณการรายรับ 
 

ก.  เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2564      150,000 บาท 
 

  ข.   เงินอุดหนุนขั้นการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยกมา   
- ยอดยกจากปงีบประมาณ 2564        400,000 บาท 
 

  ค.  เงินงบประมาณ 2565  ที่คาดว่าจะได้รับ 
      งบบุคลากร     9,584,040 บาท  

       งบดำเนินงาน     2,941,400 บาท  
                       งบลงทุน     2,500,000 บาท 
         งบอุดหนุนขั้นการศึกษาข้ันพื้นฐาน   9,685,490 บาท 
   งบบำรุงการศึกษา    2,350,000 บาท 

2.  ประมาณการรายจ่าย 
งบบุคลากร             

- เงินเดือนข้าราชการ    7,161,960 บาท 
   - ค่าจ้างประจำ         -  บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   2,422,080 บาท 
        งบดำเนินงาน       

  - ครูจ้างสอนรายเดือน 18 อัตรา   2,361,600 บาท 
  - เจ้าหน้าท่ี  14 อัตรา    1,288,560 บาท 
  - พนักงานขับรถ  2 อัตรา      147,360 บาท 
  - นักการภารโรง 5 อัตรา      320,400 บาท 
  - ยามรักษาการ        324,000 บาท 
  - ค่าครองชีพ       789,600 บาท 

- ค่าตอบแทนธุรการ        500,000 บาท 
  - ค่าสอนนอกเวลา    2,100,000 บาท 
  - ค่าใช้สอยวัสดุ       657,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค      600,000 บาท 
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งบลงทุน 
  - ครุภัณฑ์      2,500,000 บาท 
  - ส่ิงก่อสร้าง                -  บาท 
 งบเงินอุดหนุนอืน่ ๆ 
          - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี     71,000    บาท 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        87,500    บาท 
งบรายจ่ายอื่น  
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา      15,000 บาท 
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ         20,000 บาท 
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   22,100 บาท 
- โครงการ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ     500,000 บาท 
- โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด        20,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ   90,000 บาท 
- โครงการอนุรักพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      10,000 บาท 
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา      189,600 บาท 
- โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit -จิตอาสา)    232,000 บาท 
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน     117,600 บาท 
 
     

 
 
 
     
  
   
     

 
 



ยอดประมาณการ 1,038,400  1,203,000  1,000,000      6,016,850    896,800    3,256,860   158,500 577,000   2,500,000 16,647,410 

งบครุภัณฑ์ 2,500,000  2,500,000   

ค่าสาธารณูปโภค 600,000     200,000    800,000     

รวมงบประมาณรายรับ 4,138,400  1,203,000  1,200,000  6,016,850    896,800   3,256,860   158,500  577,000   2,500,000 19,947,410 

1. งบบุคลากร -           

    1.1 เงินเดือน    ( 19 คน  = 7,377,840 บาท)   -           

         - เงินประจ าต าแหน่ง           ( 22,400 บาท) -           

         - เงินวิทยฐานะ             -           

    1.2 ค่าจ้างประจ า (ครูจ้างสอน) -           

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ี) -           

    1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9 อัตรา   (2,422,080 บาท) -           

-           

2. งบด าเนินงาน -           

    2.1 ค่าตอบแทน -           

งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ     ประจ าปีงบประมาณ 2565

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

                 - ครูจ้างสอนรายเดือน   18   อัตรา 2,361,600     2,361,600   

                 - เจ้าหน้าท่ี        14   อัตรา 1,288,560     1,288,560   

                 - พนักงานขับรถ  2  อัตรา 147,360       147,360     

                 - นักการภารโรง  5 อัตรา 320,400       320,400     

                 - ยามรักษาการ 324,000       324,000     

                 - ค่าครองชีพ 789,600       789,600     

                 - ค่าธุรการภาคนอกเวลา 100,000      100,000     300,000    500,000     

                 - ค่าสอนนอกเวลา  200,000      400,000     300,000     700,000       500,000    2,100,000   

    2.2 ค่าใช้สอย -           

                 - ค่าประกันสังคม -           

                 - คชจ.การเดินทางไปราชการ 300,000     300,000     

                 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง               100,000     100,000     

                 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000     100,000     

    2.3 ค่าวัสดุ -           

                 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                          57,000       43,000       100,000    200,000     

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร           40,000       40,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 25,000       25,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 25,000       25,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 25,000       25,000       



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

                 - วัสดุส านักงานแผนกวิชา -           
                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 5,000         5,000        
                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 3,000         3,000        
                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 1,500         1,500        
                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4,500         4,500        
                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5,000         5,000        
                      6. แผนกวิชาการบัญชี 7,000         7,000        
                      7. แผนกวิชาการตลาด 8,500         8,500        
                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 6,000         6,000        
                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 4,000         4,000        
                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1,500         1,500        
                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4,000         4,000        
                   - ค่าวัสดุฝึก -           
                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 135,000      135,000     
                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 64,000       64,000       
                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 13,500       13,500       
                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 64,500       64,500       
                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 33,000       33,000       
                      6. แผนกวิชาการบัญชี 39,000       39,000       
                      7. แผนกวิชาการตลาด 28,500       28,500       
                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 41,000       41,000       
                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 11,000       11,000       
                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 28,500       28,500       
                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 34,000       34,000       



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

-           

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค  -           

                 -  ค่าไฟฟ้า 600,000      291,150     308,850    1,200,000   

                 -  ค่าไปรษณีย์ 20,000       20,000       

                 -  ค่าโทรศัพท์ 63,150      63,150       

3. งบลงทุน -           

     3.1 ครุภัณฑ์  -           

                - ชุดปฏิบัติการพ้ืนฐานงานโลหะแผ่น 2,500,000   2,500,000   

     3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

                - -           

4. งบเงินอุดหนุน  (ยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/65 ) -           

     4.1 งบอุดหนุนท่ัวไป

                -  ค่าหนังสือเรียน 1,892,000   1,892,000   

                -  ค่าเคร่ืองแบบ  (ประมาณการตามยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/65 ) 929,700      929,700     

                -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 435,160      435,160     

                -  รายการงบอุดหนุนอ่ืน ๆ ..... -           

                   1.โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช 87,500    87,500       

                   2.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 71,000    71,000       

-           

    4.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ -           

                - -           
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5. งบรายจ่ายอ่ืน -           

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit center) 232,000    232,000     งานโครงการิเศษ

โครงการอาชีวะอาสา 200,000    200,000     งานโครงการิเศษ

โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน -           งานโครงการิเศษ

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชมชน (108 อาชีพ) -           งานโครงการิเศษ

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 90,000      90,000       งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ -           งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร -           งานส่งเสริมผลิตผลฯ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ -           สามัญฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ( E to E) -           งานหลักสูตรฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร -           งานหลักสูตรฯ

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ -           งานหลักสูตรฯ

โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 15,000      15,000       งานครูท่ีปรึกษา

โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา -           งานครูท่ีปรึกษา

โครงการหารายได้ระหว่างรียน -           งานแนะแนว

โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด 20,000      20,000       งานปกครอง

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 20,000      20,000       งานแนะแนว

-           
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6.  แผนงาน/โครงการ ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย -           

-           

      6.1 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร -           

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 20,000      20,000       งานบุคลากร

โครงการมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 50,000      50,000       งานบุคลากร

โครงการอบรมสัมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -           งานบุคลากร

โครงการเล้ียงรับเล้ียงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 70,000      70,000       งานบุคลากร

โครงการไหว้พระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และองค์พระวิษณุกรรมและศาลประจ าวิทยาลัยฯ 9,000       9,000        งานบุคลากร

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 5,000       5,000        งานบุคลากร

โครงการเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา 15,000      15,000       งานบุคลากร

โครงการจัดซ้ือวัสดุเอกสารการพิมพ์ 20,000      20,000       งานพัสดุ

โครงการจัดซ้ือกล้องติดน้ารถพร้อมเคร่ืองบันทึก (10,000) -           งานพัสดุ

โครงการต่อประกันภัยรถยนต์ 30,000      30,000       งานพัสดุ

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 200,000    200,000     งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 100,000    100,000     งานอาคาร

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 40,000      40,000       งานทะเบียน

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 15,000         15,000       งานทะเบียน

โครงการรับสมัครมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 11,400      11,400       งานทะเบียน

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมปริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS (200,000) -           งานบริหารท่ัวไป

โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 30,000      30,000       งานประชาสัมพันธ์

-           
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-           

    6.2  โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -           

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ปี 64 12,000      12,000       งานกิจกรรม

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค/ชาติ ปี64 15,000      15,000       งานกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา (150 บาท ต่อคน) 158,850    158,850     งานสวัสดิการ

โครงการประกันอุบัติเหตุ  (ยอดประมาณ 1/65 = 1,500 คน ) 200 บาท 300,000    300,000     งานสวัสดิการ

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2565 10,000      10,000       งานแนะแนว

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 6,000       6,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวสัญจร 15,000         15,000       งานแนะแนว

โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวการศึกษา Open House 20,000      20,000       งานแนะแนว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี 5,000       5,000        งานกิจกรรม

   มีสุขโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ -           งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา 40,000      40,000       งานกิจกรรม

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ 30,000      30,000       กิจกรรมลูกเสือ

โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 10,000      5,000       15,000       งานสวัสดิการ

โครงการจัดซ้ือชุดตรวจโควิด ATK 10,000      10,000       งานสวัสดิการ

โครงการติดตามผู้ส าเร็จารศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2564 2,000       2,000        งานแนะแนว
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โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อคุณลักษณะ 1,000       1,000        งานแนะแนว

    ท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา -           งานแนะแนว

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 10,000         10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการเย่ียมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา 10,000      10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2565 10,000      10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน 1,000       1,000        งานปกครอง

โครงการจัดท าประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา 3,000       3,000        งานปกครอง

โครงการจัดท าป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ท่ีถูกระเบียบ 4,800       4,800        งานปกครอง

โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 3,000       3,000        งานปกครอง

โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 5,000       5,000        งานปกครอง

โครงการอาหารปลอดภัย -           งานสวัสดิการ

โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ 5,000       5,000        งานสวัสดิการ

โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค 20,000      20,000       
กิจกรรม

ลูกเสือ
โครงการเปิดประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                   

 ระดับสถานศึกษา    ปีการศึกษา 2565
20,000      20,000       งานกิจกรรม

โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ และจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น 5,000       5,000        งานกิจกรรม

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ -           งานกิจกรรม

โครงการนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2565 7,000       7,000        งานกิจกรรม
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โครงการเทคนิคการท างานเป็นทีม(เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์) 1,761       1,761        งานกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมร่วมชุมชน 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 -           งานกิจกรรม

โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆของนักองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
3,000       3,000        งานกิจกรรม

-           

        6.2.1 โครงการชมรมวิชาชีพตามแผนงาน โครงการฯ  (ร้อยละ 50  = 173,684บาท) -           

           1) เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาสมาชิก  ให้เป็นคนดีและมีความสุข (86,842 บาท) 86,842      86,842       ชมรมวิชาชีพ

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน -           ชมรมวิชาชีพ

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ -           ชมรมวิชาชีพ

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง -           ชมรมวิชาชีพ

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      6. แผนกวิชาการบัญชี -           ชมรมวิชาชีพ

                      7. แผนกวิชาการตลาด -           ชมรมวิชาชีพ

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม -           ชมรมวิชาชีพ
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          2) เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิก  ให้เป็นคนเก่งและมีความสุข (86,842 บาท) 32,972      32,972       ชมรมวิชาชีพ

โครงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา/จังหวัด ปีการศึกษา 2564 -           ชมรม/แผนกวิชา

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 12,160      12,160       

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 6,834       6,834        

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 480          480           

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 14,676      14,676       

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10,890      10,890       

                      6. แผนกวิชาการบัญชี 2,550       2,550        

                      7. แผนกวิชาการตลาด 5,920       5,920        

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 360          360           

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม -           

-           

-           

      6.2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -           

     และงานประเพณี  วัฒนธรรมหรือกิจการอ่ืนๆ (ร้อยละ 30 = 104,211 บาท) -           

โครงการกิจกรรมท าบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 5,000       5,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในการพูด และการแสดงวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และบวงสรวงพระวิษณุกรรม 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม
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โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการวันรักต้นไม้ประจ าของชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จหระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2565 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง 12 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2,000       2,000        งานกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา(ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  25 พ.ย. 64 13,000      13,000       งานกิจกรรม

วันคริสต์มาส X mas Day ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาจิต 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการประหยัดและออม 2,000       2,000        งานกิจกรรม
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โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าและผู้น าองค์กร 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซอง ดนตรีไทย) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่นปีการศึกษา 

2564
1,211       1,211        งานแนะแนว

     6.2.3 โครงการพัฒนา อวท.  วก.วารินช าราบ   (ร้อยละ 20 จ านวน 69,474 บาท) -           อวท.กิจกรรม

           1. โครงการพัฒนา อวท. 12,237      12,237       

           2. โครงการจัดซ้ือวัสดุสัมนักงาน 12,237      12,237       

           3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -อุปกรณ์  (บกศ.) 45,000      45,000       

               - โครงการตัดเส้ือเบรเซอร์คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ -           

               - จัดท าธงกองลูกเสือวิสามัญ -           

               - อุปกรณ์ส านักงาน -           

               - จัดซ้ืออุปกรณ์ดนตรีพ้ืนบ้าน -           

      6.2.4 ส ารองฉุกเฉิน ฝ่ายพัฒนาฯ งานกิจกรรมฯ  อวท. 24,900      24,900       

-           

-           

  6.3. โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -           

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา ประจ าปี 2564 5,000         5,000        งานวิจัยฯ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ทในหลักสูตรปกติ -           งานศูนย์ข้อมูล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (195,400 บ.) -           งานศูนย์ข้อมูล
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โครงการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 100,000    100,000     งานประกันฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 10,000      10,000       งานประกันฯ

โครงประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 10,000      10,000       งานวิจัยฯ

โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน 10,000      10,000       งานวิจัยฯ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP 5,000       5,000        งานศูนย์ข้อมูล

-           

     6.4 โครงการฝ่ายวิชาการ -           
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30,000       10,000      40,000       งานทวิภาคี

     -  การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูสถานประกอบการ -           
     -  อบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ช่ัวโมง -           
โครงการอบรมออนไลน์ครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2565 2,400         2,400        งานทวิภาคี

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 5,000         5,000        งานทวิภาคี

โครงการจัดซ้ือสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 40,000      40,000       งานทวิภาคี

โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ 20,000       20,000       งานหลักสูตรฯ

   ตามหลักปรัชญาเศรศฐกิจพอเพียง -           งานหลักสูตรฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกวิชา 5,000         5,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ บูรณาการร่วมกับเทศกาลสวัสดีปีใหม่ 13,570      13,570       งานทวิภาคี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 400,000     400,000     งานหลักสูตรฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (30,000 บ) -           งานสือฯ

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 63,150      63,150       แผนกวิชา

โครงการจัดการแช่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 15,000       15,000       ฝ่ายวิชาการ

โครงสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับจังหวัด จว.อบ. อศจ.อบ. ปีการศึกษา 2564 25,000      25,000       ฝ่ายวิชาการ



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

โครงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคฯ/ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 40,000      40,000       แผนกวิชา

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 40,000       40,000       แผนกวิชา

โครงการประกวดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000       10,000       งานหลักสูตรฯ

โครการประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา ระดับ ปวช.ปวส.ปีการศึกษา 2565 2,000         2,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 15,000       15,000       งานวัดผลฯ

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 15,000       15,000       งานวัดผลฯ

โครงการสดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000         10,000       งานวัดผลฯ

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20,000      20,000       แผนกวิชา

โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด 20,000         20,000       งานวิทยาบริการ

โครงการจัดมุมเทิดพระเกียรติในห้องสมุด 15,330         15,330       งานวิทยาบริการ

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2,000       2,000        สามัญฯ

โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ (67,700) -           งานวิทยฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 3,000       3,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง (20,000 บ) -           ช่างยนต์

โครงการสมุนไพร IT วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 2,000       2,000        สามัญฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปแกรมวัดผลและประเมินผล 2,000       2,000        งานวัดผลฯ

โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1/65 30,000      30,000       แผนกวิชา

-           
7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาสถานศึกษา -           
โครงการปรับปรุงพ้ืนและทาสีแผนกช่างโลหะการ (ชมรมวิชาชีพ)30000 -           ช่างโลหะการ

โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงงานช่างยนต์ (ชมรมวิชาชีพ)20000 -           ช่างยนต์

โครงการปรับปรุงพ้ืนและทาสีห้องเรียนปฏิบัติงานติดต้ังฟ้า (ชมรมวิชาชีพ)35000 -           ช่างไฟฟ้าฯ

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี (20,600) -           การบัญชี

โครงการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย (15,000) -           การบัญชี
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ปวช.

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด (10,00) -           การตลาด

โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แผนกคอมพิวเตอร์ (20,000) -           คอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงประตูช่างยนต์ (20,000) -           ช่างยนต์

โครงการพัฒนาแผนกช่างกลโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคร่ืองมือกล (20,000) -           ช่างกลโรงงาน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองวัดไฟฟ้าและวงจร (20,000) -           ช่างไฟฟ้าฯ

โครงการติดต้ังพัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ (20,000) -           ช่างยนต์

โครงการจัดท าห้องเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  (40,000) -           ช่างกลโรงงาน

-           
8. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -           
โครงการจัดช้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียง (ห้องประชุมรวมใจ) 25,000      25,000       งานส่ือฯ
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           งานการเงิน
โน๊ตบุ๊ค (25000) -           งานการเงิน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (20000) -           งานทะเบียน
ตู้บานกระจกเล่ือน 2 บาน  (6000) -           งานทะเบียน
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           งานบัญชี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  30000 -           ฝ่ายแผนงานฯ
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           ฝ่ายแผนงานฯ
โน๊ตบุ๊ค  (30000) -           งานศูนย์ข้อมูล
โต๊ะประจ าต าแหน่ง  (9600) -           งานกิจกรรม
เก้าอ้ี  (4800) -           งานกิจกรรม
ตู้เก็บเอกสาร (10000) -           งานกิจกรรม
ตู้ล้ินชัก  (8000) -           งานกิจกรรม
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  35000 -           ฝ่ายวิชาการ
ตู้เหล็กทึบ  (11800) -           งานวัดผลฯ
ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  (5300) -           งานหลักสูตรฯ
โต๊ะท างาน+เก้าอ้ี  (13500) -           การบัญชี
ทีวี  (20000) -           การบัญชี
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ปวช.

โน๊ตบุ๊ค  (25140) -           การตลาด
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ( 6900) -           การตลาด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (35,000) -           คอมพิวเตอร์
รางม่าน+ผ้าม่าน 6 ชุด (7,260) -           การโรงแรม
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (4,500) -           การโรงแรม
ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีส านักงาน (5,000) -           การโรงแรม
ตู้เหล็กบานทึบ (5,000) -           การโรงแรม
ตู้เหล็กบานเล่ือน (53,000) -           การโรงแรม
พัดลมอุตสหกรรมติดผนัง  (20,000) -           ช่างโลหะการ
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (5,000) -           ช่างโลหะการ
พัดลมเพดานพ้ืนท่ีฝึกฝีมือ  (15,000) -           ช่างกลโรงงาน
พัดลมเพดานพ้ืนงานเคร่ืองมือกล   (15,000) -           ช่างกลโรงงาน
เก้าอ้ีเอนกประสงค์ (เก้าอ้ีนวม)  (7,050) -           งานห้องสมุด
ช้ันไม้แบ่งซ่อง (จัดแสดงหนังสือ)  (1,690) -           งานห้องสมุด
ทีวีห้องคอมพิวเตอร์  (20,000) -           คอมพิวเตอร์

ทีวีติดโรงอาหาร  (20,000) -           งานอาคาร

9. งบประมาณโครงการตามนโยบาย/ส ารองฉุกเฉิน -           
    - โครงการตามนโยบาย(เร่งด่วน) ............. 208,850    208,850     

-           
รวมบประมาณรายจ่าย 4,138,400  1,203,000  1,200,000  6,016,850    896,800   3,256,860   158,500  577,000   2,500,000 19,947,410 

รวมประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย -           -           -           -            -          -           -        -         -          -           


