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รายได้
สถานศึกษา

1. แผนการผลติและพัฒนาก าลงัอาชวีศึกษา
 - งบบคุลากร
ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสงู
เงินเดอืนขา้ราชการ
เงินวิทยฐานะ 
เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดอืนขา้ราชการ

ค่าจา้งลกูจา้งประจ า/ชั่วคราว
   ครูพิเศษสอน (17x8,340x12) 1,984,920     1,984,920  91,740        2,076,660       
   ครูพิเศษสอนตา่งชาตริายเดอืน -            800,000      800,000         
   ครูพิเศษสอนตา่งชาตริายชั่วโมง 220,000       220,000     1,080,000    1,300,000       
   เจา้หน้าที่ธุรการ/คนงาน
     ป.ตรี 1x8,340x12
     ปวส. 19x7,670x12
     ปวช. 11x6,410x12
     คนงาน 20x5,340x12
     ชา่งช านาญ 1x11,900x12 3,970,000     3,970,000  1,000,000    4,970,000       

สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2562) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร์

ผลผลติ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยฯ

รวมทั้งสิ้น
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เงินอ่ืน ๆ -                
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,687,520         2,687,520              -            2,687,520       
ค่าครองชพี -                       504,000       504,000     150,000      654,000         
 -  งบด าเนินงาน
      - ค่าตอบแทน
ค่าเชา่บา้น (ขั้นต่ า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 874,400       874,400     405,600      1,280,000       
เงินค่าสอนพิเศษ 2,000,000         1,649,900         3,649,900              1,531,200     1,531,200  5,181,100       
ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ -                
ค่าตอบแทนเงินเดอืนเตม็ขั้น -                
ค่าอาหารท าการนอกเวลา -            20,000        20,000           
      - ค่าใชส้อย
ค่าเชา่ทรัพยส์นิ (ขั้นต่ า)
ค่าเชา่รถยนต ์(ขั้นต่ า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 260,713            310,713                53,048         129,810         182,858     50,000        543,571         
ค่าซ่อมรถยนตร์าชการ 200,000            200,000                100,000       100,000     300,000         
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ -                       71,400         18,682           90,082       50,000        140,082         
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง -                       -            200,000      200,000         
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ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ดดี 80,000         80,000       80,000           
ค่าจา้งเหมาบริการ 25,000             25,000                  50,000         50,000       75,000           
ค่าเงินสมทบประกันสงัคม 69,576              69,576                  248,946       248,946     60,345        378,867         
ชดุเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 6,000               6,000        6,000             
          - ค่าวัสดุ
วัสดสุ านักงาน 211,800            211,800                927,369       927,369     1,139,169       
วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 61,000             61,000                  254,100       254,100     315,100         
วัสดไุฟฟ้า -                       80,000         80,000       80,000           
วัสดกุารศึกษา 400,000            400,000            800,000                270,000       270,000     1,070,000       
วัสดงุานบา้นงานครัว 50,000         50,000       50,000           
วัสดหุนังสอื วารสารและต ารา -            30,000        30,000           
วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 50,000         50,000       50,000           
วัสดเุวชภณัฑ์และวัสดกุารแพทย์ -            30,000        30,000           
วัสดคุอมพิวเตอร์ -                       40,000         40,000       40,000           
วัสดซุ่อมครุภณัฑ์ -                       100,000       100,000     100,000         
วัสดกุ่อสร้าง 100,000            100,000                -            100,000         
วัสดปุรับปรุงภมูทิศัน์ (ค่ารักษาสภาพแวดลอ้ม) -                       10,000           10,000       10,000           
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000         50,000       50,000           
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 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)
ค่าโทรศัพท์ -                       31,274         31,274       51,064 82,338           
ค่าน้ าประปา -                       290,000       290,000     100,000      390,000         
ค่าไฟฟ้า 488,100            488,100                1,281,289     1,281,289  315,411 2,084,800
ค่าไปรษณีย์ -                       42,106         42,106       22,800        64,906           
ค่าเชา่อินเตอร์เน็ต -                       174,000         174,000     174,000         
 - งบลงทนุ
  3.1 ครุภณัฑ์
ชุดครภุัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์าขาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ 1,000,000         1,000,000              -            1,000,000       
โครงการจัดหาครภุัณฑ์เพ่ือจัดการเรยีนการสอนและห้องเรยีนเฉพาะทาง (12 แผนกวิชา x 100,000) 1,200,000    1,200,000       
โครงการจดัหาครุภณัฑ์เพ่ือสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน (4  ฝ่าย x 100,000) 400,000 400,000         
  3.2 สิ่งก่อสร้าง
       โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 200,000      200,000         
       โครงการเกียรตภิมูิ -
       โครงการซ่อมแซมหอ้งน้ าสขุภณัฑ์ท าความสะอาดงานบา้น งานครัว 200,000      200,000         
       โครงการจดัท าทางเชื่อมทางเดนิอาคาร 4, 5 480,000      480,000         
       โครงการจดัท าหอ้งเรียนรู้และปฎบิตักิารวิชาชพี Thailand 4.0 400,000      400,000         
       โครงการยา้ยเสาธงขา้งอาคารโดม            -
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       โครงการจดัท าตะแกรงกันนกอาคาร 5 50,000        50,000           
       โครงการจดัท าโรงจอดรถบา้นพักครูและบคุลากร 50,000        50,000           
       โครงการซ่อมแซมหลงัคาบา้นพักเรือนแถว 2 ชั้น                -          -
       โครงการซ่อมระบบไฟฟ้าอาคาร 3, 4 50,000        50,000           
       โครงการซ่อมแซมกันสาดโรงอาหาร (ดา้นทศิตะวันตก) 20,000        20,000           
       โครงการปรับปรุงบา้นพักครู (อ.ประยรู) 490,000      490,000         
โครงการตา่ง ๆ (เบกิจากงบด าเนินงาน)
1. โครงการดา้นกลุ่มอาชพี
       โครงการพัฒนาและประเมนิมาตรฐานวิชาชพี 30,000           30,000       30,000           
       โครงการสง่เสริมผลติผลการค้าและประกอบธุรกิจ 20,000           20,000       20,000           

       โครงการแนะแนวสญัจรการเรียนอาชวีศึกษาและสร้างค่านิยมในอาชพี 5,000            5,000        5,000             
       โครงการผลติแผ่นพับแนะน าเสน้ทางสู่อาชพี 10,000           10,000       10,000           
       โครงการสร้างเครือขา่ยพันธมติรเพ่ืองานแนะแนว 5,000            5,000        5,000             
       โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและภมูปิญัญาก้าวไกล 200,000         200,000     200,000         
       โครงการอาชวีศึกษาดเีดน่ 5,000            5,000        10,000           
       โครงการตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษา 6,000            6,000        6,000             
       โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ ภาค ชาติ 200,000         200,000     200,000         

2. โครงการดา้นผู้เรียน
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       โครงการศึกษาดงูานของนักเรียนนักศึกษา 274,100         274,100     274,100         
       โครงการงานกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และเขา้ค่ายลกูเสอืวิสามญั ) 216,900         216,900     216,900         
       โครงการองค์การวิชาชพีและชมรม 300,000         300,000     300,000         
       โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 30,000           30,000       30,000           
       โครงการวันพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์พระบรมราชนีินาถในรัชกาลที่ 9 20,000           20,000       20,000           
       โครงการปฐมนิเทศนนักเรียน นักศึกษาใหม่ 5,000            5,000        5,000             
       โครงการประเมนิมาตรฐานองค์การวิชาชพีระดบัภาค /ชาติ 65,000           65,000       65,000           
       โครงการประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา (STEM EDUCATION) 10,000           10,000       10,000           
       โครงการประกาศเกียรตนิิยมนักเรียนนักศึกษา 8,000            8,000        8,000             
       โครงการรับสมคัรและคัดเลอืกนักเรียน นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562 6,000            6,000        6,000             
       โครงการปจัฉมินิเทศ 20,000           20,000       20,000           
       โครงการคุณธรรมน าความรู้ร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม 40,000           40,000       40,000           
       โครงการบริการวิชาการวิชาชพี 10,000           10,000       10,000           
       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดบัชาตดิา้นอาชวีศึกษา (V-NET) 10,000           10,000       10,000           
       โครงการยวุชนประกันภยั 50,000           50,000       50,000           
       โครงการจดัค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 10,000           10,000       10,000           
       โครงการสง่เสริมการเรียนรู้และด ารงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000           20,000       20,000           
       โครงการดนตรี กีฬา ตา้นยาเสพตดิ To be Number One 15,000           15,000       15,000           

Jin



หน่วย : บาท

เงินรายได้

ปวช. ปวส. รวม
2. ค่าจดัการ
เรียนการสอน

3. ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4. โครงการ
เรียนฟรี 15

 ปี
รวมทั้งสิ้น

รายได้
สถานศึกษา

สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2562) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร์

ผลผลติ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยฯ

รวมทั้งสิ้น

       โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบตัร 3,000            3,000        3,000             
       โครงการขบัขี่ปลอดภยั ใสใ่จกฎจราจร 4,000            4,000        4,000             
       โครงการอบรมเชงิปฎบิตักิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการผสมเครื่องดื่มสู่การแขง่ขนั World Skill 23,400           23,400       23,400           
3. โครงการดา้นสถานศึกษา
       โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสภาพแวดลอ้ม 46,600           46,600       46,600           
       โครงการโรงเรียนสะอาด (ธนาคารขยะ) 5,000            5,000        5,000             
       โครงการมาตรการประหยดัพลงังานภายในสถานศึกษา 1,000            1,000        1,000             
       โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 40,000           40,000       40,000           
2. แผนการจดัการองค์ความรู้ดา้นอาชวีศึกษา

ผลผลติที่ 4 : สิ่งประดษิฐ์/หุ่นยนต/์โครงงานวิทยาศาสตร์ -            -                
       โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยัของครู 5000 5,000        5,000             
       โครงการจดัท าสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดบัสถานศึกษา ภาค/ชาติ 120,000         120,000     120,000         
       โครงการอบรมเชงิปฎบิตักิารวิจยัโดยการบรูณาการSTEM EDUCATIONเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน 30,000           30,000       30,000           
       โครงการประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 5,000            5,000        5,000             
       โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชวีศึกษา-เอสโซ่ 25,000           25,000           
ผลผลติที่ 5 : วิจยัสร้างองค์ความรู้ -            -                
       โครงการประกวดโครงการวิชาชพี 5,000            5,000        5,000             

4. โครงการดา้นวิจยัและจดัการองค์ความรู้
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       โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศึกษา 15,000           15,000       15,000           
       โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 3,000            3,000        3,000             
       โครงการประชาสมัพันธ์อาชวีศึกษา 50,000           50,000       50,000           
       โครงการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัอาชวีศึกษาสรุินทร์ 15,000           15,000       15,000           
       โครงการประชาคมแผนปฏบิตักิารประจ าปี 3,000            3,000        3,000             
       โครงการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2562 10,000           10,000       10,000           
       โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2562 -            -                
       โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน -            -                
       โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000         10,000       10,000           
       โครงการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน 10,000         10,000       10,000           
       โครงการพัฒนาสื่อการสอน 20,000              -            20,000           
       โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 50000 50,000       50,000           
       โครงการปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต 150,000         150,000     150,000         
             โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูบ้รูณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 60,000              -            -                
       โครงการประเมนิความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตีอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา -            1,000          1,000             
       โครงการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตีอ่การจดัการเรียนการสอน -            -                
       โครงการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 20,000           20,000       20,000           

5. โครงการดา้นการบริหารจดัการ
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       โครงการนิเทศการสอน -            -                
6. โครงการดา้นครูและบคุลากรอาชวีศึกษา
       โครงการพัฒนาครู บคุลากรดา้นวิชาการวิชาชพี 120,000       120,000     120,000         
       โครงการศึกษาดงูานของครูและบคุลากรทั้งในและตา่งประเทศ 100,000       100,000     100,000         
       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 5,000          5,000        5,000             
       โครงการกิจกรรมชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 13,300         13,300       13,300           
       โครงการยกยอ่งเชดิชเูกียรตขิา้ราชการครูและบคุลากร 9,100          9,100        9,100             
- งบเงินอุดหนุน (งบจาก สอศ.)
       โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชพีระยะสั้น -                
       โครงการยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาทวิภาคี -                
       โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสตูรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) -                
       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 5,000            5,000        5,000             
       โครงการบริหารความเสี่ยง 2,000            2,000        2,000             
       โครงการระบบการชว่ยเหลอืเฝ้าระวัง 2,000            2,000        2,000             
       โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชวีศึกษา -            -                
       โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่สากล(MEP) 50,000           50,000       50,000           
       โครงการสง่เสริมทกัษะวิชาชพีเพ่ือเปน็มอือาชพีและความเปน็เลศินักเรียนอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างทนุปญัญาชาติ -            -                
       โครงการเพ่ิมขดีความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา 50,000           50,000       50,000           

Jin



หน่วย : บาท

เงินรายได้

ปวช. ปวส. รวม
2. ค่าจดัการ
เรียนการสอน

3. ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4. โครงการ
เรียนฟรี 15

 ปี
รวมทั้งสิ้น

รายได้
สถานศึกษา

สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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       โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 5,000            5,000        5,000             
       โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน -                
       โครงการรับสมคัรและคัดเลอืกนักศึกษาตา่งชาต ิประจ าปกีารศึกษา 2562 (โครงการก าปงเฌอเตยีลฯ) -                
       โครงการสง่เสริมการประกอบอาชพีอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา -                
       โครงการสอบ V-NET -                
       โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน (โครงการออกกลางคัน) -                
       โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบา้นลกูศิษยแ์ละตรวจเยี่ยมหอพัก (โครงการออกกลางคัน) -                
       โครงการสง่เสริมนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งประดษิฐ์คนรุ่นใหมแ่ละหุ่นยนตอ์าชวีศึกษา -                
       โครงการจดัท าสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดบัสถานศึกษา ภาค ชาติ 5,000          5,000             
       โครงการสง่เสริมงานวิจยัพัฒนานโยบายและวิจยัองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชวีศึกษา 20,000         20,000       20,000           
       โครงการจดัหาบคุลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนั้กเรียน -                
       โครงการผลติ พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชวีิตครู และบคุลากรทางการศึกษา 10,000         10,000       10,000           
       โครงการศูนยก์ าลงัคนอาชวีศึกษา -                
       โครงการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชวีศึกษากับเครือขา่ยทั้งภายในและตา่งประเทศ -                
       โครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล -                
       โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ -                
       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา -                
       โครงการสร้างความร่วมมอืและฝึกประสบการณ์วิชาชพีร่วมกับสถานประกอบการ 20,000           20,000       20,000           
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       โครงการพัฒนาครูอาชวีศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ -                
       โครงการความร่วมมอืในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชวีศึกษาในตา่งประเทศ -                
       โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 5,000            5,000        5,000             
       โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน -            -                
       โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศึกษาสคุูณภาพมาตรฐาน 5,000            5,000        5,000             
       โครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพัฒนาทกัษะวิชาชพีของผู้เรียน -
       โครงการศูนยบ์ม่เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  -
       โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัท าสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ -
       โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพัฒนาระบบสารสนเทศ -
       โครงการสง่เสริมปฏริูปอาชวีศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธิ์ผู้เรียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานใหม้สีมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงาน -
       โครงการจดัท า สผ.1-สผ.5 เพ่ือตดิตามการใชว้ัสดฝึุก -
       โครงการจดัเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี -
       โครงการจดัอบรมครูที่ปรึกษา  -
       โครงการวิจยัเพ่ือการพัฒนาสถาบนั -
       โครงการประเมนิความพึงพอใจในการใหบ้ริการของวิทยาลยั -
       โครงการพัฒนาระบบเครือขา่ยไร้สาย -
       โครงการพัฒนาหอ้งเรียนหอ้งปฏบิตักิาร -
       โครงการหอ้งสมดุมชีวีิต -
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       โครงการยกยอ่งเชดิชเูกียรตผู้ิท าคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา -
       โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัท าผลงานทางวิชาการ -
       โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย กรอ.อศ. -
       โครงการเทดิพระเกียตริ เพ่ือถวายเปน็พระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร -
ผลผลติที่ 3 : ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชพีระยะสั้น -
       โครงการขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชมุชน (Fix it Center) -
       โครงการจดัศูนยฝึ์กอบรมอาชพีในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชพีประชาชน -
       โครงการอาชวีศึกษาร่วมดว้ยช่ว่ยประชาชนชว่งเทศกาล -
       โครงการฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นแก่นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทา่นผู้หญิงสปุระภาดา  เกษมสนัต์ 20,000           20,000       20,000           
       โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 10,000           10,000       10,000           
       โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นแก่ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส (ผู้ตอ้งขงัเรือนจ ากลางสรุินทร์) -            -                
       โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชพีตามความตอ้งการของชมุชน 20,000           20,000       20,000           
       โครงการจงัหวัดสรุินทร์สร้างสขุ สร้างรอยยิ้ม และใหบ้ริการตามความตอ้งการของชมุชน 20,000           20,000       20,000           
       โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชพีระยะสั้น 20,000           20,000       20,000           
 - อุดหนุนสิ่งประดษิฐ์ใหมแ่ละหุ่นยนต์ -                
 - อุดหนุนโครงการวิจยัและพัฒนา -                
 - ทนุการศึกษาเฉลมิราชกุมารี -                
 - อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (21,771,084 บาท) -                
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หน่วย : บาท

เงินรายได้

ปวช. ปวส. รวม
2. ค่าจดัการ
เรียนการสอน

3. ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4. โครงการ
เรียนฟรี 15

 ปี
รวมทั้งสิ้น

รายได้
สถานศึกษา

สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2562) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร์

ผลผลติ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยฯ

รวมทั้งสิ้น

         1. ค่าหนังสอืเรียน  (1,951 x 2,000) 3,902,000  3,902,000       
         2. ค่าอุปกรณ์การเรียน   (1,951 x 460) 897,460    897,460         
         3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (1,951 x 900) 1,755,900  1,755,900       
         4. ค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (1,951 x 950)
         5. ค่าจดัการเรียนการสอน  
 - อุดหนุนการหารายไดร้ะหว่างเรียน -                
 - งบรายจา่ยอ่ืน
       โครงการพระราชทานความชว่ยเหลอืดา้นการศึกษาแก่ราชอาณาจกัรกัมพูชา -            -                
       โครงการขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชมุชน (Fix it center) -                
       โครงการสร้างอาชพีเพ่ือชมุชน -                
       โครงการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา  (เงินกองทนุ กยศ.) -                
       โครงการจดัหาทนุการศึกษา  (เงินบริจาค) -                
       โครงการจดัท าคู่มอืนักเรียนนักศึกษา  (เก็บจากนักศึกษา) -                
       โครงการพิธีมอบใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา (เก็บจากผู้ส าเร็จการศึกษา) -                
       โครงการผลติและจ าหน่ายเค้ก 200,000      200,000         
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่
       เงินส ารองฉกุเฉนิ 379,589      379,589         

รวมใช้ 3,264,513         6,375,096         9,639,609              13,451,452   2,786,492       6,555,360  22,793,304 8,582,549    41,015,462     
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