
ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

1.คาใชจาย
บุคลากรภารัฐ 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต

2.โครงการ
สนับสนุน

คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการขยาย
โอกาสการศกึษา

วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พรอมเขาสู

ตลาดแรงงาน

4. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ
คุณภาพศูนย
ซอมสรางเพื่อ
ชุมชน (Fix It 

Center)

5. โครงการ
ปฏิรูป

อาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนดวย
คุณภาพและ
มาตรฐานใหมี
สมรรถนะและ

ความพรอมเพื่อ
เขาสู

ตลาดแรงงาน

6.โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ
ภาคี

7. โครงการ
ผลิตพัฒนา
เสริมสราง

คุณภาพชีวิตครู
คณาจารยและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

8.โครงการ
พัฒนาทักษะ
อาชีพแบบ

บูรณาการเพื่อ
สรางโอกาสส
รางานสราง
อาชีพสราง

รายได
ประชาชน

9.โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย

การเรียนรู
ดิจิทัลชุมชน

10.โครงการ
ผลงานวิจัย
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

11.โครงการ
สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม

ผูเรียน
อาชีวศึกษา

12.โครงการ
รณรงคปองกัน

และแกไข
ปญหายาเสพ

ติด
รวมทั้งสิ้น

รวมจํานวนเงิน 719,400.00     4,062,820.00    14,800.00     4,797,020.00    1,111,390.00    17,894,295.00  100,000.00      1,480,000.00   45,000.00       141,400.00   369,000.00     200,000.00   140,000.00   340,000.00   75,000.00     22,200.00     21,918,285.00    26,715,305.00   
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,111,390.00    -                  
   2.1) งบบุคลากร 1,070,390.00    1,070,390.00      
   2.2) งบดําเนินงาน 41,000.00        41,000.00          
   2.3) งบลงทุน
   2.4) งบเงินอุดหนุน

   2.5) งบรายจายอื่น

2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 919,400.00     18,965,120.00   614,800.00   20,499,320.00   -                 -                 -                -                -              -              -              -              -              -              20,499,320.00   
   2.1) งบบุคลากร -                  
   2.2) งบดําเนินงาน 919,400.00     4,062,820.00    614,800.00   5,597,020.00    5,597,020.00     
   2.3) งบลงทุน 14,902,300.00   14,902,300.00   14,902,300.00   
   2.4) งบเงินอุดหนุน -                 -                  
   2.5) งบรายจายอื่น -                 -                  
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 189,600.00     117,600.00       307,200.00       17,894,295.00  100,000.00      1,480,000.00   45,000.00       141,400.00   369,000.00     -              20,029,695.00    20,336,895.00   
   3.1) งบบุคลากร -                  
   3.2) งบดําเนินงาน -                  
   3.3) งบลงทุน -                  
   3.4) งบเงินอุดหนุน -                 17,894,295.00  100,000.00      17,994,295.00    17,994,295.00   
   3.5) งบรายจายอื่น 189,600.00     117,600.00       307,200.00       1,480,000.00   45,000.00       141,400.00   369,000.00     2,035,400.00      2,342,600.00     
4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ 200,000.00   -              200,000.00        200,000.00       
   4.1) งบบุคลากร -                  
   4.2) งบดําเนินงาน -                  
   4.3)  งบลงทุน -                  
   4.4) งบเงินอุดหนุน -                  
   4.5) งบรายจายอื่น 200,000.00   200,000.00        200,000.00       
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 140,000.00    140,000.00        140,000.00       
   5.1) งบบุคลากร -                  
   5.2) งบดําเนินงาน -                  
   5.3) งบลงทุน -                  
   5.4) งบเงินอุดหนุน    
   5.5) งบรายจายอื่น 140,000.00     140,000.00        140,000.00       
6. แผนงานบูรณาการวิจับและนวัตกรรม -              340,000.00   -              340,000.00        340,000.00       
   6.1) งบบุคลากร -                  
   6.2) งบดําเนินงาน -                  
   6.3) งบลงทุน -                  
   6.4) งบเงินอุดหนุน 340,000.00   340,000.00        340,000.00       
   6.5) งบรายจายอื่น -                  

สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

แผนงาน/งบรายจาย

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

ผลผลิต โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หนวย : บาท



ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

1.คาใชจาย
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ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
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9.โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย

การเรียนรู
ดิจิทัลชุมชน

8.โครงการ
ผลงานวิจัย
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยี
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11.โครงการ
รณรงคปองกัน

และแกไข
ปญหายาเสพ

ติด
รวมทั้งสิ้น

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการฯ 75,000.00     -              75,000.00          75,000.00         
   7.1) งบบุคลากร -                  
   7.2) งบดําเนินงาน -                  
   7.3) งบลงทุน -                  
   7.4) งบเงินอุดหนุน -                  
   7.5) งบรายจายอื่น 75,000.00     75,000.00          75,000.00         
8. แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด -              22,200.00     22,200.00          22,200.00         
   7.1) งบบุคลากร -                  
   7.2) งบดําเนินงาน -                  
   7.3) งบลงทุน -                  
   7.4) งบเงินอุดหนุน -                  
   7.5) งบรายจายอื่น 22,200.00     22,200.00          22,200.00         

แผนงาน/งบรายจาย

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

ผลผลิต โครงการ
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