
หน่วย : บาท

เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (ค่า
จัดการเรียนการ

สอน)

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ(ค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)

4. โครงการเรียนฟรี
 15 ปี

รวมทั้งสิ้น
รายได้

สถานศึกษา

1. แผนการผลิตและพัฒนาก าลังอาชีวศึกษา

 - งบบุคลากร
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ 
เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว
   ครูพิเศษสอน (17x8,340x12) 1,984,920       1,984,920           91,740         
   ครูพิเศษสอนต่างชาติรายเดือน -                   800,000        
   ครูพิเศษสอนต่างชาติรายช่ัวโมง 220,000         220,000             1,080,000     
   เจ้าหน้าที่ธุรการ/คนงาน
     ป.ตรี 1x8,340x12
     ปวส. 19x7,670x12
     ปวช. 11x6,410x12
     คนงาน 20x5,340x12

สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิทร์

ผลผลิต โครงการ
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เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (ค่า
จัดการเรียนการ

สอน)

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ(ค่า
กิจกรรมพัฒนา
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4. โครงการเรียนฟรี
 15 ปี

รวมทั้งสิ้น
รายได้

สถานศึกษา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

     ช่างช านาญ 1x11,900x12 3,970,000       3,970,000           1,000,000     
เงินอ่ืน ๆ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,687,520   2,687,520     -                   
ค่าครองชีพ -             504,000         504,000             150,000        
 -  งบด าเนินงาน
      - ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ข้ันต่ า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 785,483         785,483             500,000        
เงินค่าสอนพิเศษ 2,200,000       500,000     2,700,000     -                   2,300,000     
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา -                   20,000         
      - ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ข้ันต่ า)
ค่าเช่ารถยนต์ (ข้ันต่ า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000          100,000       138,820         138,820             270,000        
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000          200,000       30,000           30,000               100,000        
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -             100,000         100,000             350,000        
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง -             -                   
ค่าจ้างเหมาบริการ 25,913           50,000       75,913         100,000         100,000             160,000        
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 69,576       69,576         248,946         248,946             40,000         
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

          - ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 128,600          41,200       169,800       100,000         100,000             155,000        
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 60,000           60,000         182,820         182,820             
วัสดุไฟฟ้า -             50,000           50,000               28,762         
วัสดุการศึกษา 400,000          500,000     900,000       120,000         120,000             980,000        
วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000           70,000               50,000         
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -                   35,000         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000           70,000               20,000         
วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ -                   20,000         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,800       76,800         50,000           50,000               20,000         
วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ 50,000           50,000         150,000         150,000             
วัสดุก่อสร้าง 100,000          300,000     400,000       100,000         100,000             100,000        
วัสดุปรับปรุงภูมทิัศน์ (ค่ารักษาสภาพแวดล้อม) 50,000       50,000         100,000         100,000             50,000         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000           50,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

ค่าโทรศัพท์ -             40,000           40,000               26,063.62
ค่าน้ าประปา -             200,000         200,000             100,000        
ค่าไฟฟ้า 700,000     700,000       -                   300,000        
ค่าไปรษณีย์ -             17,541           17,541               50,000         
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต -             -                   100,000        
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน

  3.1 ครุภัณฑ์
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาการบัญชี 1,500,000   1,500,000     -                   
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน (11 แผนกวิชา x 100,000) 1,100,000     
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (4  ฝ่าย x 100,000) 779,536.38
  3.2 สิ่งก่อสร้าง

- -             -                   
โครงการต่าง ๆ (เบิกจากงบด าเนินงาน)
1. โครงการด้านกลุ่มอาชีพ
       โครงการพัฒนาและประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 30,000           30,000               
       โครงการภูมปัิญญาท้องถ่ินร่วมพัฒนา อาชีวศึกษาก้าวไกล 100,000         100,000             
       โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 266,000         266,000             
       โครงการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 60,000         
2. โครงการด้านผู้เรียน
       โครงการแนะแนวสัญจรการเรียนอาชีวศึกษาและสร้างค่านิยมในอาชีพ -                   
       โครงการผลิตแผ่นพับแนะน าเส้นทางสู่อาชีพ -                   
       โครงการสร้างเครือข่ายพันธมติรเพ่ืองานแนะแนว -                   10,000         
       โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 100,000         100,000             
       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -                   5,000           
       โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 50,000           50,000               
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เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม
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 15 ปี

รวมทั้งสิ้น
รายได้

สถานศึกษา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

       โครงการจัดท าคู่มอืนักเรียนนักศึกษา  (เก็บจากนักศึกษา) -                   
       โครงการอาชีวศึกษาดีเด่น 6,000             6,000                
       โครงการบริหารความเสี่ยง (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการระบบการช่วยเหลือเฝ้าระวัง (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการพิธีมอบใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา (เก็บจากผู้ส าเร็จการศึกษา) -                   
       โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  (ค่าสาธารณูปโภค แสตมป์) -                   
       โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ 223,508          223,508             
       โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา 50,000           50,000               
       โครงการงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมกลาง) 340,000          340,000             
       โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (เงินกองทุน กยศ.)
       โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่อาเซียน 100,000          100,000             
       โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมอือาชีพและความเป็นเลิศนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -                   5,000           
       โครงการองค์การวิชาชีพและชมรม 400,000          400,000             
       โครงการห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชา -                   
       โครงการประเมนิมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับภาค/ชาติ 350,000          350,000             
       โครงการประกาศเกียรตินิยมนักเรียนนักศึกษา 8,000             8,000                
       โครงการจัดหาทุนการศึกษา  (เงินบริจาค) -                   
       โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน (งบจาก สอศ.) -                   
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

       โครงการประกวดรถอาหารช้าง -                   
       โครงการรับสมคัรและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 -                   
       โครงการรับสมคัรและคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 -                   3,000           
       โครงการปัจฉิมนิเทศ 20,000           20,000               
       โครงการคุณธรรมน าความรู้ 20,000           20,000               
       โครงการโรงเรียนคุณธรรม -                   30,000         
       โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 10,000           10,000               
       โครงการสอบ V-NET (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) -                   
       โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน -                   
       โครงการค่ายยุวชนประกันภัย -                   10,000         
       โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการด ารงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -                   20,000         
       โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด (คนพันธุ ์R ต้านยาเสพติด) (งบจาก สอศ.) -                   
3. โครงการด้านสถานศึกษา
       โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 563,260        
       โครงการซ่อมแซมบ้านพักรองผู้อ านวยการ -                   300,000        
       โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาเกาหลี 323,780        
       โครงการห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาการโรงแรม 250,000        
       โครงการปรับปรุงหอเกียรติยศ 60,000         
       โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม 70,000           70,000               50,000         
       โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา (งบจาก สอศ.) -                   
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

       โครงการผลิตและจ าหน่ายเค้ก -                   
       โครงการธนาคารขยะ -                   5,000           
       โครงการมาตรการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษา -                   5,000           
       โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 50,000           50,000               
2. แผนการจัดการองค์ความรูด้้านอาชีวศึกษา
4. โครงการด้านวิจัยและจัดการ
องค์ความรู้ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น -                   
       โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 9 + 1 -                   
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 12 + 1 -                   
       โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วย่วยประชาชนช่วงเทศกาล -                   
       โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ -                   
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส (ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสุรินทร์) (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส าหรับผู้พิการ -                   
       โครงการอาชีวะสุรินทร์บริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน -                   
       โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และให้บริการตามความต้องการของชุมชน -                   
       โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ -                   
       โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 50,000    50,000         -                   
       โครงการความร่วมมอื เพ่ือสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเก่ียวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน (งบ สอศ.) -                   
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ผลผลิต โครงการ

       โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน (สอศ.) -                   

       โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ใหมโ่ครงงานวิทยาศาสตร์ -                   42,000         
ผลผลิตที่ 4 : สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/โครงงานวิทยาศาสตร์ -                   
       โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 5,000             5,000                
       โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหมร่ะดับสถานศึกษา ภาค ชาติ 130,000          130,000             
       โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหมร่ะดับสถานศึกษา 5,000             5,000                
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ -                   25,000         
ผลผลิตที่ 5 : วิจัยสร้างองค์ความรู้ -                   
       โครงการโครงการวิชาชีพ -                   5,000           
       โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 20,000           20,000               
       โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรูเ้พ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา (งบจาก สอศ.) -                   
5. โครงการด้านการบริหารจัดการ
       โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการจัดการอาชีวศึกษา -                   20,000         
       โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการสร้างความร่วมมอืและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ -                   20,000         
       โครงการความร่วมมอืในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยาลัย -                   

       โครงการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรนฤบดินทรสยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร(งบสอศ.)
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ผลผลิต โครงการ

       โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ -                   
       โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา -                   
       โครงการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเชิงรุก -                   
       โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2560 -                   10,000         
       โครงการประชาคมแผนปฏิบัติการประจ าปี -                   10,000         
       โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 -                   10,000         
       โครงการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 -                   
       โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน -                   5,000           
       โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -                   10,000         
       โครงการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน -                   20,000         
       โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ -                   10,000         
       โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -                   57,464
       โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต -                   52,900         
       โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ -                   10,000         
       โครงการพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ -                   
       โครงการจัดท าบอร์ดเรียนวิชาชีพดีอย่างไร -                   
       โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านลูกศิษย์และตรวจเยี่ยมหอพัก -                   
       โครงการห้องสมดุมชีีวิต (ชมรมศิษย์เก่า) -                   
       โครงการประเมนิความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษา -                   
       โครงการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอน -                   
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศ -                   20,000         
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ผลผลิต โครงการ

       โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ -                   20,000         

       โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการจัดท า สผ.1-สผ.5 เพ่ือติดตามการใช้วัสดุฝึก -                   
       โครงการนิเทศการสอน -                   
       โครงการจัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี -                   
6. โครงการด้านครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
       โครงการจัดอบรมครูที่ปรึกษา (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการพัฒนาครู บุคลากรด้านวิชาการวิชาชีพ -                   5,000           
       โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ -                   50,000         
       โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/สัปดาห์วันครู -                   5,000           
       โครงการกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -                   1,500           
       โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร (ใช้เงินมลูนิธิผู้อ านวยการจ านงค์ฯ) -                   
       โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา -                   10,000         
       โครงการจัดค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ -                   10,000         
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการ -                   
       โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (งบจาก สอศ.) -                   
โครงการความร่วมมอืผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน -                   
สาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมอัีญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร -                   
       โครงการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (งบจาก สอศ.) -                   

       โครงการส่งเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิผู้์เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มสีมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน (งบจาก สอศ.)                      -
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       โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการความร่วมมอืในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มคุีณภาพและมาตรฐานเช่ือมโยงอุตสาหกรรม -                   
          เป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย กรอ .อศ. (งบจาก สอศ.) -                   
 - งบเงินอุดหนุน
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหมแ่ละหุ่นยนต์ (งบจาก สอศ.) -                   
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา (งบจาก สอศ.) -                   
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (งบจาก สอศ.) -                   
 - อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (งบจาก สอศ.)  (17,001,030 บาท) -                   
         1. ค่าหนังสือเรียน   (3,744,000 บาท) 3,744,000          3,744,000           
         2. ค่าอุปกรณ์การเรียน   (861,120 บาท) 861,120             861,120             
         3. ค่าเครือ่งแบบนักเรียน   (1,684,800 บาท) 1,684,800          1,684,800           
         4. ค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (1,778,400 บาท) -                   
         5. ค่าจัดการเรียนการสอน   (9,928,529.55 บาท) -                   
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน (งบจาก สอศ.) -                   
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม (งบจาก สอศ.) -                   
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี (งบจาก สอศ.) -                   
 - งบรายจ่ายอ่ืน

-                   
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) -                   
       โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center (งบจาก สอศ.) -                   
       โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน (งบจาก สอศ.) -                   

       โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(งบจาก สอศ.)                        -

Jin



เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (ค่า
จัดการเรียนการ

สอน)

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ(ค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)

4. โครงการเรียนฟรี
 15 ปี

รวมทั้งสิ้น
รายได้

สถานศึกษา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่
       เงินส ารองฉุกเฉิน -                   1,150,720     

รวมใช้ 3,264,513       6,475,096   50,000    9,789,609     9,928,530       1,807,508       6,289,920          18,025,958         14,055,726    

Jin



เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (ค่า
จัดการเรียนการ

สอน)

2. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ(ค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)

4. โครงการเรียนฟรี
 15 ปี

รวมทั้งสิ้น
รายได้

สถานศึกษา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,076,660          
800,000            

1,300,000          

สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิทร์

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

4,970,000          
-                  

2,687,520          
654,000            

1,285,483          
5,000,000          

-                  
-                  

20,000              

508,820            
330,000            
450,000            

-                  
335,913            
358,522            

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

424,800            
242,820            
78,762              

2,000,000          
120,000            
35,000              
90,000              
20,000              

146,800            
200,000            
600,000            

200,000            
50,000              

66,064              
300,000            

1,000,000          
67,541              

100,000            
Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1,500,000          
1,100,000          

779,536            
-                  
-                  

30,000              
100,000            

-                  
266,000            
60,000              

-                  
-                  

10,000              
100,000            

5,000               
50,000              

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
6,000               

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

223,508            
50,000              

340,000            
-                  

100,000            
-                  
-                  

5,000               
400,000            

-                  
350,000            

8,000               
-                  
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
-                  

3,000               
20,000              
20,000              
30,000              
10,000              

-                  
-                  
-                  

10,000              
20,000              

-                  

563,260            
300,000            
323,780            
250,000            
60,000              

120,000            
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
5,000               
5,000               

50,000              

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

50,000              
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
-                  

42,000              
-                  

5,000               
130,000            

5,000               
25,000              

-                  
5,000               

20,000              
-                  

20,000              
-                  
-                  
-                  
-                  

20,000              
-                  
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
-                  
-                  

10,000              
10,000              
10,000              

-                  
5,000               

10,000              
20,000              
10,000              
57,464              
52,900              
10,000              

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

20,000              
Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

20,000              
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

-                  
5,000               

50,000              
-                  

5,000               
1,500               

-                  
10,000              
10,000              

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-                  
-                  
-                  

-                  
-                  
-                  
-                  

3,744,000          
861,120            

1,684,800          
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

-                  -                  
-                  
-                  
-                  

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1,150,720          
41,871,293        

Jin



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

Jin


