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1. ประมาณการรายรับ 128,654,035 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 18,921,500 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 5,441,202 บาท  

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 9,427,298 บาท  

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (ป.ตรี) 4,053,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 109,732,535 บาท

งบบุคลากร 76,051,025 บาท

งบด าเนินงาน 6,319,000 บาท   

งบลงทุน 2,000,000

งบเงินอุดหนุน 12,262,000 บาท  

งบรายจ่ายอ่ืน 400,000 บาท

งบโครงการต่างๆ จาก สอศ. 12,700,510 บาท   

2. ประมาณการรายจ่าย 128,654,035 บาท

งบบุคลากร 85,826,225 บาท

 - เงินเดือน 57,591,317 บาท  

 - ค่าจ้างประจ า 4,886,964 บาท  

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,226,834 บาท  

 - ค่าครองชีพ 110,330 บาท  

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 3,380,183 บาท

 - ค่าวิทยฐานะ 6,855,398 บาท

 - ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ 4,591,200 บาท

 - ค่าจ้างครูพิเศษสอน 5,184,000 บาท

งบด าเนินงาน 22,535,300 บาท

 -  ค่าตอบแทน 12,055,300 บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,905,000 บาท

 -  ค่าวัสดุ 4,495,000 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 4,080,000 บาท

งบลงทุน 2,502,000 บาท

 -  ครุภัณฑ์ 2,502,000 บาท

 -  ส่ิงก่อสร้าง บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)

ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัย  .....วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย...........

บาท  *ครุภัณฑ์

Jin
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งบเงินอุดหนุน 261,000 บาท

 -  ส่ิงประดิษฐ์ 261,000 บาท

 -  อ่ืนๆ บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 15,529,510 บาท

 -  ฝึกอมรมอาชีพระยะส้ัน 233,000 บาท

 -  ตามนโยบาย สอศ. 12,206,510 บาท

 -  โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 3,090,000 บาท

งบส ารองจ่าย 2,000,000 บาท

 -  โครงการผลิตก าลังคนด้าน ป.ตรี 1,100,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

 -  รายได้สถานศึกษา 500,000 บาท

 -  โครงการงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน

 -  โครงการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียน

Jin



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

งบประมาณปี 64  รวมท้ังส้ิน 530,000 83,840,025 4,053,000 88,423,025 10,932,000 1,730,000 12,700,510 25,362,510 14,868,500 128,654,035

 - งบบุคลากร 76,051,025 76,051,025 5,184,000 5,184,000 4,591,200 85,826,225

เงินเดือนข้าราชการ 57,591,317 57,591,317 57,591,317

เงินค่าครองชีพ 110,330 110,330 110,330

เงินวิทยฐานะ 6,855,398 6,855,398 6,855,398

เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 3,380,183 3,380,183 3,380,183

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 4,886,964 4,886,964 4,886,964

เงินอ่ืน ๆ  

ค่าตอบพนักงานราชการ 3,226,834 3,226,834 3,226,834

ค่าจ้างครูพิเศษสอน  5,184,000 5,184,000 5,184,000

ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ  4,591,200 4,591,200

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  เทคนิคหนองคาย

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้
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 -  งบด าเนินงาน 530,000 3,289,000 2,903,000 6,722,000 5,548,000 5,548,000 6,185,300 18,455,300

      - ค่าตอบแทน 330,000 2,600,000 2,200,000 5,130,000 3,400,000 3,400,000 3,525,300 12,055,300

ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า)  

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 330,000 100,000 430,000 525,300 955,300

เงินค่าสอนพิเศษ  2,600,000 2,000,000 4,600,000 3,400,000 3,400,000 3,000,000 11,000,000

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 100,000 100,000 100,000

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน  

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 200,000 145,000 345,000 160,000 160,000 1,400,000 1,905,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต่ า)

ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 100,000 300,000 500,000 800,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 100,000 100,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์  150,000 150,000

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 150,000 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000 250,000

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 45,000 45,000 160,000 160,000 250,000 455,000



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้
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          - ค่าวัสดุ 544,000 703,000 1,247,000 1,988,000 1,988,000 1,260,000 4,495,000

วัสดุส านักงาน 100,000 100,000 300,000 300,000 100,000 500,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 300,000 100,000 400,000

วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000 250,000

วัสดุการศึกษา 544,000 603,000 1,147,000 688,000 688,000 200,000 2,035,000

วัสดุงานบ้านงานครัว  150,000 150,000

วัสดุเวฃภัณฑ์และยา 30,000 30,000

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 200,000 50,000 250,000

วัสดุก่อสร้าง/พัฒนาวิทยาลัยฯ 500,000 500,000 200,000 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 150,000

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 2,500,000 2,500,000 30,000 30,000 1,550,000 4,080,000

ค่าโทรศัพท์/Internet และไปรษณีย์ 30,000 30,000 50,000 80,000

ค่าน้ าประปา 400,000 400,000 200,000 600,000

ค่าไฟฟ้า 2,100,000 2,100,000 1,300,000 3,400,000



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้
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 - งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 502,000 2,502,000

  3.1 ครุภัณฑ์
-กล้องวัดมุม (สถาปัตยกรรม)  2 เคร่ือง 60,000 60,000

-พัดลมแขวนผนัง (ช่างยนต์) 30 ตัว 75,000 75,000

-เคร่ืองตัดแก๊สตามราง (ช่างเช่ือม) 1 เคร่ือง 45,000 45,000

-ชุดเช่ือมแก๊ส (ช่างเช่ือม) 3 เคร่ือง 60,000 60,000

-เคร่ืองปรับอากาศ (คอมฯธุรกิจ) 4 เคร่ือง 112,000 112,000

-อุปกรณ์เครือข่ายฯ (คอมฯธุรกิจ) 30,000 30,000

-กล้องวงจรปิด วท.2 45,000 45,000

-เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (วิชาการ) 10,000 10,000

-เคร่ืองพิมพ์ิ (วิทยาศาสตร์,ครูท่ีปรึกษา,สามัญ) 9,000 9,000

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์(งานประกันฯ) 20,000 20,000

-กล้องถ่ายภาพน่ิงฯ (ประชาสัมพันธ์) 36,000 36,000

-ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Magnetic Powder ฯ (แผนกไฟฟ้า) 2,000,000 2,000,000 2,000,000

 

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

-
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 - งบเงินอุดหนุน 7,400,910 7,400,910 7,400,910

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 261,000 261,000 261,000

 - อุดหนุนหนังสือเรียนฟรี 3,619,000 3,619,000 3,619,000

 - อุดหนุนเคร่ืองแบบนักเรียน 1,563,300 1,563,300 1,563,300

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 102,500 102,500 102,500

 - อุดหนุนเคร่ืองมือประจ าตัวนักศึกษาฯ 396,240 396,240 396,240

 - อุดหนุนจัดการศึกษาทวิศึกษา 626,500 626,500 626,500

 - อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 832,370 832,370 832,370



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้
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 - งบรายจ่ายอ่ืน 5,299,600 5,299,600 5,299,600

-โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 40,000 40,000 40,000

-โครงการจ้างปรับปรุงระบบโทรทัศน์ฯ 500,000 500,000 500,000

-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการฯ 600,000 600,000 600,000

-โครงการขยายและยกระดับ(ทวิภาคี) 528,000 528,000 528,000

-โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ 26,000 26,000 26,000

-โครงการยกระดับอาชีวศึกษา 50,000 50,000 50,000

39,400 39,400 39,400

-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 130,000 130,000 130,000

-โครงการอาชีวะพัฒนา 180,000 180,000 180,000

-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 233,000 233,000 233,000

-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

-โครงการ Fix it center 1,716,000 1,716,000 1,716,000

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 800,000 800,000 800,000

-โครงการจ้างครูฯ 150,000 150,000 150,000
-โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ 189,600 189,600 189,600

-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600 117,600 117,600
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 - โครงการ 50,000 50,000 1,500,000 1,500,000 1,540,000 3,090,000

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 5,000 5,000

3,000 3,000

-โครงการนิเทศการเรียน/การสอน 3,000 3,000

-โครงการประชุมสัมนาสถานประกอบการ  5,000 5,000

 5,000 5,000

3,000 3,000

-โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ 450,000 450,000 450,000

-โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)

-โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

-โครงการประชุมสัมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

-โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 20,000 20,000

20,000 20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

3,000 3,000

3,000 3,000

10,000 10,000

100,000 100,000
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5,000 5,000
2.  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร    

400,000 400,000

5,000 5,000

3.  งานพัฒนาอาคารสถานท่ี

100,000 100,000 100,000

-โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ

-โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร

-โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/โครงการ ของนักเรียนนักศึกษา

-โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

-โครงการเขียน/พัฒนาแผน การจัดการเรียนรู้

-โครงการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท.1

-โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

-โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-โครงการการประเมินและรับรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

100,000 100,000 100,000

 4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

4.1. งานบริการงานท่ัวไป

100,000 100,000

4.2.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

-โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ (Open House) 100,000 100,000 100,000

-โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา 100,000 100,000

-โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ 110,000 110,000

-โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ  450,000 450,000 450,000

-โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท. 300,000 300,000 300,000
-โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี 50,000 50,000 50,000

-โครงการค่าย/อาชีวะ  จิตอาสา 10,000 10,000
-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) 100,000 100,000
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4.3. งานแนะแนว

-โครงการแนะแนวสัญจร 50,000 50,000

-โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000 10,000

-โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 10,000 10,000

-โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท.2



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ

 งบอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

-โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000 10,000

  5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์

-โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา 300,000 300,000

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 10,000 10,000

 6. งานวิจัยการศึกษา

-โครงการวิจัยเพ่ือพัฒาคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000 20,000

20,000 20,000

-โครงการกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  15,000 15,000

-โครงการติดตาม/ประเมินผล โครงการ 5,000 5,000

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 

กระทรวง พ้ืนท่ี (สนง.ผู้อ านวยการ) 1,100,000 1,100,000 200,000 200,000 400,000 500,000 2,000,000
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-โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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