
 
 
 

 

 
 

 



ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็น

เครื่องมือ    ในการก ากับดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน โครงการ ของแต่ละแผนกวิชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ      

และประสิทธิผล โดยมุ่งหวังให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  

ภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และมาตรฐานการอาชีพศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  เป็นกลุ่มสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจ

ส าคัญ     ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

ให้กับนกัเรียน นักศึกษา เกษตรกรผู้สนใจ และประชาชนในท้องที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียงให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ  มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีสมรรถนะในการเลือกประกอบอาชีพได้ตามความ

ถนัด สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปสร้างผลผลิตเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ และพัฒนาอาชีพได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน 

ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 นี้  ได้ผ่านกระบวนการ

การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนของสถานศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์และ

ประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้งบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2564 นี้  จะเป็นแนวทางในการน านโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

                                                                    ธนัวาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตาม

เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ภารกิจ 
   จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  

2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสร้างและการกระจายโอกาส 

8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

10. ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
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1.2  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.3 นโยบาย  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 

1. การปกปูองและเชิดชูเชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายรัฐด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

1.  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตาม

ศักยภาพ  ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนที่มีคุณธรรม  

สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ า  และ

พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และธุรกิจ

บริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุง และบุรณาการ

ระบบการกูย้ืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส

จัดระบบสนับสนุนให้เยาวชน  และประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน

ทั่วไป  มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม  โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้

อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ

ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างในอนาคต  ปรับกระบวนการ

เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือ

ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ  การใฝุเรียนรู้  การแก้ปัญหา  การรับฝังความเห็นผู้อ่ืน  

การมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นพลเมืองดี  โยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน

และนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ  

โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้    

ในการเรียนการสอน  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การเรียนทางไกล  

การเรียนโดยระบบอิเล็คทรอนิคส์  เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา   

มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างสันติสุขและ

ความปรองดอง  สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  และมีส่วนในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  รวมทั้งความ

หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ

เป็นไทย  น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ  วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนาธรรมสากล

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ

ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพ่ือเปิดพ้ืนที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  

(1)  ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(2)  ยึด “คนไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”   

(3)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12   

(4)  ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดปูาหมายที่จะบรรลุ

ใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืนและ  

(5)  ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  ประกอบด้วย 

1. วางแผนรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะที่ดี  ตลอดเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้  

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ   รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างาน          

เชิงบูรณาการ 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ได้อย่างสมบูรณ์         

และมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  มี 10 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ             

และธรรมาภิบาลในสังคม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.5  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโต   

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  

และความสงบสุขของสังคมโดยรวม  ดังนั้น  เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพ

ภายในประเทศ  ลด/ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  และสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียน

และประชาคมโลก  จึงมีกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  ดังนี้ 

(1.1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี  และธ ารง

รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

(1.2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ/พัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  

สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  กระจายอ านาจ  และสร้างความเชื่อมั่นใน

กระบวนการ 

(1.3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  เน้นการเสริมสร้าง

กระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแย้ง  ลดความรุนแรงและพัฒนาให้ตรงกับ

ความต้องการของประชาชนตามแนวทาง  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” 

(1.4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  โดยพัฒนาความร่วมมือเป็น

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง และการพัฒนาการก่อการร้าย  โดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

และอาเซียนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล  พื้นที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง  เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม  เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน  แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน  และปัญหา    

การลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 

(1.5) พัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  รักษาดุลย

ภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ  สามารถปูองกันและ

แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  ภัยก่อการร้าย  และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และไซเบอร์ 

(1.6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกการปูองกันประเทศและกองทัพ  พัฒนาโครงสร้าง

ก าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม  พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบ

สหประชาชาติ 
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(1.7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทาง

อาหาร  พลังงาน  และน้ า  โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดลับความส าคัญและเสริม

หนุนต่อกัน 

(1.8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

ก าหนดการบริหารจัดการที่ครบวงจรที่ยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน    

และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัว

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 5.0 - 6.0 ต่อปีในอีก 15 ปี และรายได้ต่อ

หัวเพ่ิมข้ึนเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี  และมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม

ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและ

บริการการ  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ดังนั้น

ประเทศต้องมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

(2.1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวยังคงต้องก้าวผ่าน

ความเสี่ยงในระยะสั้นที่ต้องเผชิญอาทิเศรษฐกิจโลกยังฟ้ืนตัวล่าช้าการเปลี่ยนแปลงทางการเงินใน

ตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานเป็นต้นดังนั้นจึงต้องสร้างความแข็งแกร่งของ

ปัจจัยพื้นฐานทุกด้านและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งจาก

ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย  ภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศ  สามารถปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง  บริหารความเสี่ยง  และใช้

ศักยภาพโอกาสได้เต็มตามก าลังความสามารถ  ที่พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ        

มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  สามารถเรียนรู้ได้

ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม  รู้คุณค่าความเป็น

ไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  เข้มแข็ง  อบอุ่น  สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  
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เป็นครอบครัวที่มั่นคงด้วยความอยู่ดีมีสุข  มีความเอ้ืออาทรในครอบครัว  และเป็นรากฐานที่มั่นคง

ของชุมชนสังคมโดยมีแนวทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 

(3.1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  ช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย  

ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  มีทักษะ

ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุ่น /นักศึกษา ให้มีทักษะการเรียนรู้  

ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและท างาน

กับผู้อ่ืนได้ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงาน  ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ

แรงงานอย่างต่อเนื่อง  มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ภาพเพ่ิมให้กับ

ประเทศ  วัยผู้สูงอายุ  ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มีความสุข  มีรายได้พอเพียงในการด ารงชีวิต  มีงานที่

เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีหลักประกันทางสุขภาพ  และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การใช้ชีวิต  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพล

ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม 

(3.2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  โดยการปฏิรูปโครงสร้าง

และระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  จัดโครงสร้างจัดการศึกษาใหม่  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ

ต่อผลลัพธ์  และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  การยกระดับ

สถาบันการศึกษา  ในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (19 คณะอนุกรรม  การจัดท ายุทธศาสตร์       

และกรอบการปฏิรูป 17 กันยายน 2558) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน  พัฒนาระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้โดย

มุ่งการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

(3.3)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม

สุขภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การส่งเสริมรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  การสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การพัฒนารูปแบบกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย  

ตลอดจนส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  

และตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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(3.4)  การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขของครอบครัวไทย  ให้เอื้อต่อการพัฒนาคนโดย

เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ  วางรากฐานการพัฒนา

จิตใจให้เข้มแข็ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกสาธารณะ  เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้

สมาชิกในครอบครัว  การสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว  และการสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน  การใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

การพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในหลายมิติ  

รายได้มีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม  โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร

กระบวนการยุติธรรม  และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกัน  และขาดความเป็นธรรม  

โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและระหว่างพ้ืนที่ต่างๆมาโดยตลอด  และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท า

ให้เกิดความแตกแยกในสังคมประเทศไทย  จึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความ

มั่นคงให้ทั่วถึง  ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม        

เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  อันเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาที่ม่ันคง  

และยั่งยืนโดยมีแนวทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 

(4.1)  การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้าง

ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม  กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง  เป็นธรรม  ทั้งในด้านบริการ

สาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  ฐานทรัพยากรต่างๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  เช่น  การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  การปฏิรูปที่ดิน

และการถือครองที่ดิน  และการได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  

การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย  การจัดรูปแบบสวัสดิการขั้น

พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่าง

กัน  โดยมีแนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

(4.2)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  โดยบูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน  เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  มีการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  

พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้



12 
 

ทรัพยากรร่วมกัน  การสนับสนุนความร่วมมือการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่มีการลงทุนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  การพัฒนาระบบเฝูาระวังและปูองกันและควบคุมโรค

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า  และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(4.3)  การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย         

โดยเตรียมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาท ิ ระบบ

ผังเมืองและที่อยู่อาศัย  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  การจัดการพื้นที่สาธารณะที่มีความ

ปลอดภัย  และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม  การให้บริการทางสังคมตลอดจนการพัฒนา

นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงวัย 

(4.4)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  และความเข้มแข็ง

ของชุมชนโดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา  ในการส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม  ตามหลัก

ค าสอนทางศาสนา  การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เพ่ือเป็นรากฐานที่

เข้มแข็งในสังคม  ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด

คุณค่า  สามารถน ามาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนบนพื้นฐานที่การจัดการทุนในชุมชน  ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางทุนทางทรัพยากร    

ทุนทางวัฒนธรรม  และทุนทางปัญญา  เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(4.5)   การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณของ

สื่อมวลชน  ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม  มีการปรับปรุงระบบ

ตรวจสอบสื่อและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่า

ทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ท าให้มีการบุกรุก

ท าลายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ  รวมทั้งก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งมลพิษทางน้ า  ทางอากาศ  ขยะและของเสียอันตราย  ขณะที่ขีด

ความสามารถและเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในรูปของการบังคับควบคุม  และการให้สิ่งจูงใจ  

ยังไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และลดปริมาณของเสียลง  ส่งผลให้ปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  ในขณะที่ประเทศไทยยัง

ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

และภัยพิบัติธรรมชาติ  ที่รุนแรงขึ้น  ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง  สร้างความเสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจสังคม
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และสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ  ที่มีความซับซ้อนและเข้มข้น

มากขึ้น  จนมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางด้านการค้าและการ

ลงทุน  สภาวะดังกล่าวน าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร  ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชน        

และระหว่างประชาชนที่รุนแรงมากขึ้น  ดังนั้น  ประเทศจึงต้องอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคง 

ของรากฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยกระดับ

ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติธรรมชาติ  ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก  ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน  โดยตั้งเปูาหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่(128 ล้านไร่)  และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบริบท  ภารกิจ  มีขีดสมรรถนะสูง  

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ  สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีความคุ้มค่า

โปร่งใส  และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  จ าเป็นต้องมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

(6.1)   การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  ด้านรายได้จ าเป็นต้อง

ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ าโดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษี  อัตราภาษี  ระบบการจัดเก็บ  

รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมภาษีประเภทใหม่หรือแหล่งรายได้อ่ืนที่มิใช่ภาษี  ให้สอดคล้องกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ทางด้านรายจ่ายจะต้องมีการปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

และจัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐมีการจัดท างบประมาณระยะ

ปานกลางและระยะยาว  เพ่ือให้เกิดกรอบในการวางแผนงบประมาณของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานของรัฐ  และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นและจัดท างบประมาณโดยยึดที่ประเด็นการพัฒนาที่

ส าคัญเป็นตัวตั้ง  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
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(6.2)  การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  

เกิดความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย  ซับซ้อนมากข้ึน  

โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม  ยุบเลิกงานที่ไม่มีความจ าเป็น  

ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น  ได้แก่  ภาคเอกชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมชุมชน  และประชาชนรับ

ไปด าเนินงานแทน  จัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบพัฒนา

และปรับระบบวิธีการ (23 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิบัติ 27 กันยายน 

2558) ปฏิบัติราชการให้ทันสมัยลดความซ้ าซ้อน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  น าเทคโนโลย ี   

และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้เพ่ือลดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร 

1.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.  นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 

1.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

1.3 ให้ภาคส่วนต่างๆร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ 

1.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

1.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

1.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

1.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

1.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

1.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 

1.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี 

2.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 

2.1 การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

2.2 การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

2.3 การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
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2.4 การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

2.5 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล(รวมอาชีวะอาเซียน) 

3 แนวทางการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล 

3.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3.3 การทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

3.4 ขยายโอกาสทางการศึกษา  การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(เร่งด่วน) 

4.1 ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

4.2 ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี 

4.3 ภายใน 1 ปี : จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์  ภายใน 2 ปีจะท าครูให้มีครูประจ าชั้นครบทุก

ห้อง  ภายใน 5-10 ปีจะท าให้ครูตรงสาขาวิชา 

4.4 ภายใน 2 ปี : จะท าให้เด็กท่องจ าในสิ่งที่ควรจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน 

4.5 ภายใน 5 ปี : จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science technology 

Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน 

4.6 ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
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1.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัดชัยนาท 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองเกษตรมาตรฐาน  ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล              

และสังคมเป็นสุข” 

พันธกิจ  

1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ    

ของตลาด  

2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics 

3. เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้สู่คุณธรรมและมีสุขภาวะที่ดี  

6. สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยทางสังคม  

7. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการพัฒนาทุกมิติ 

เป้าประสงค์ภาพรวม  

1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

2. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน 

2. การเพ่ิมศักยภาพด้านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

4. การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม 
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1.10 วิสัยทัศน์และพันธกิจของอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันสร้างคนดี  มีมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาสังคม 

พันธกิจ 

1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

3 บริการสังคม 

กลยุทธ์ 

1 จัดและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2 สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ  

3 ประกันคุณภาพการศึกษา  

4 พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  

5 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

7 พัฒนาทักษะ คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  เพ่ือการประกอบอาชีพ  

8 สร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาท 

ปรัชญา     “ การเกษตรก้าวไกล     ปรับใช้เทคโนโลยี    ตามวิถีภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

วิสัยทัศน์   “ มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร  ให้มีสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรและชุมชน ” 

อัตลักษณ์    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้น า 

เอกลักษณ์    ทักษะเยี่ยม 

พันธกิจ    

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ 

 4. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และการ

เป็นผู้ประกอบการสู่ชุมชน 

เป้าประสงค์    

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ  

3. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเกษตรโดยขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง

และเสมอภาค 

4. ขยายการศึกษาวิชาชีพเกษตรระบบทวิภาคี  อศ.กช. และระบบทวิศึกษา 

5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

7. สร้างผู้ประกอบการเกษตร/ธุรกิจเกษตร 
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ยุทธศาสตร์  

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 

2  พัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร

กับทุกภาคส่วน 

6. ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์  

1.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ 

2.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมสู่สากล 

3.  พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน

วิชาชีพ 

4.  พัฒนาพื้นที่งานฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา 

เกษตรกร และชุมชน 

6.  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และน้อม

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

8.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเกษตร 

และเกษตรอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ วิชาชีพและ

สังคม 
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11. การด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริ 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท าประกวด เผยแพร่ โครงงาน/โครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รวมถึง การน าไปใช้ประโยชน์ทั้งระดับ

สถานศึกษา  ชุมชน  จังหวัด  ภาคและประเทศ 

13.  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นแหล่งพ่ึงพิงของผู้เรียน

และชุมชน 
 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.2.1 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522  เพื่อสนอง

นโยบายในปีเกษตรกร  และเพ่ือขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยจังหวัด

ชัยนาท  ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่บ้านดอนแตง  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  

จังหวัดชัยนาท  จ านวน 2 แปลง เลขที่ โฉนด 15963 และ 15964  เป็นที่ตั้งสถานศึกษา เมื่อวันที่  

18  มิถุนายน 2522  โดยได้ชื่อว่า “วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท”  ได้เปิดรับนักเรียนแผนกวิชา

เกษตรกรรม  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524  

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท”  เป็น 

“วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท” มาจนถึงปัจจุบัน 
 

 2.2.2 ที่ตั้ง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมด  1,204 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา  ตั้งอยู่

เลขที่ 134  หมู่ 3 ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ฯ ระยะทางประมาณ 191 กิโลเมตร  และตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาท ระยะทางประมาณ 

18 กิโลเมตร 

ทางทิศเหนือของวิทยาลัยฯ  ติดต่อกับ    หมู่บ้านหางแขยงและวัดหางแขยง 

ทางทิศใต้ของวิทยาลัยฯ  ติดต่อกับ    หมู่บ้านดอนแตงและวัดดอนแตง 

ทางทิศตะวันออกของวิทยาลัยฯ   ติดต่อกับ    ร.ร.ชุมชนหางน้ าสาคร  ร.พ.มโนรมย์                     

                                                             สถานีต ารวจภูธรหางน้ าสาคร   

           ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

ทางทิศตะวันตกของวิทยาลัยฯ ติดต่อกับ    วัดปุาสัก  
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หมายเลขโทรศัพท์  056-941292 หมายเลขโทรสาร   056-431512 

Website : www.cct.ac.th 

E-mail    : ktchainat@hotmail.com 

สังกัด        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2.3 การจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ได้จัดการศึกษา ในระบบ 

(Formal Education) และนอกระบบ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษาโดยเปิด 

สอนในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และ 2562  

 1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

 1) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 -  สาขางานพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2556 ระดับชั้น ปวช. 3  ซ่ึงด าเนนิการภายใต้

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 

 2) สาขางานสัตวศาสตร์ 

 - สาขางานสัตวศาสตร์ ( หลักสูตร 2556 ระดับชั้น ปวช. 3  ซ่ึงด าเนนิการภายใต้

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และ  โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาซนบท (อศ.กช.)    

และหลักสูตร 2562 ระดับชั้น ปวช.2 ซ่ึงด าเนนิการภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาซนบท  

(อศ.กช.) ) 

 3) สาขางานเกษตรศาสตร์ 

 -  สาขางานการเกษตร (หลักสูตร 2556 ระดับชั้น ปวช.3  ซ่ึงด าเนนิการภายใต้โครงการ

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ต้องขังในเรือนจ า และ หลักสูตร 2562  ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 

ด าเนินการภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต,เรือนจ า, อศกช,ทวิศึกษา) 

   1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 1) สาขาวิชาการบัญชี 

 -  สาขางานการบัญชี (หลักสูตร 2562 ระดับชั้น ปวช.2) 
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2. หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และ 2563 

 2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

 1) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 - สาขางานพืชไร่  (หลักสูตร 2557 ระดับชั้น ปวส2. และหลักสูตร 2563 ระดับชั้น 

ปวส1.) 

 2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 - สาขางานการผลิตสัตว์ (หลักสูตร 2557 ระดับชั้น ปวส2. และหลักสูตร 2563 

ระดับชั้น ปวส1.) 

 - สาขางานการผลิตสัตว์ (ระบบทวิภาคี) (หลักสูตร 2557 ระดับชั้น ปวส2.) 

 3) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

 - สาขางานเกษตรศาสตร์ (เรือนจ า) (หลักสูตร 2557 ระดับชั้น ปวส2. และหลักสูตร 2563 

ระดับชั้น ปวส1.) 

 3. หลักสูตรระยะสั้น (นอกระบบ) 

 3.1 โครงการเกษตรระยะสั้น 

2.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนานเล็ก ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยและอาคาร

เรียนเหมาะสมกับมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาและจ านวนผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของวิทยาลัยฯไม่

คล้องตัวนักเนื่องจากก าลังและปัจจัยการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้สถานศึกษามีน้อย  และสภาพสังคม

ความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาดูแลกันแบบพ่ีน้องให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน ครู

สามารถให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างเท่าเทียมและใกล้ชิดเนื่องจากจ านวนผู้เรียนไม่มาก และผู้บริหาร

สถานศึกษาใช้หลักเมตตาธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

มีอาคาร  รวม ทั้งสิ้น  65  หลัง  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ทั้งสิ้น 199 ห้อง ได้แก่ 

1. อาคารอ านวยการ  จ านวน   1   หลัง    9    หลงั 

2. อาคารเรียน   จ านวน   7   หลัง   32   หลงั 

3. อาคารปฏิบัติงาน  จ านวน   2   หลัง    4    หลงั 

4. อาคารพัสดุ   จ านวน   3   หลัง    7    หลงั 

5. อาคาร  อกท.  จ านวน   1   หลัง    3    หลงั 

6. อาคารหอพักนักเรียน  จ านวน  18  หลัง   63    หลงั 

7. อาคารสหกรณ์  จ านวน   1   หลัง    5    หลงั 

8. อาคารบ้านพักคนงาน  จ านวน   7   หลัง   21    หลงั 

9. อาคารบ้านพักครู  จ านวน  20  หลัง   47    หลงั 

10. อาคารหอประชุม  จ านวน   3   หลัง    3    หลงั 

11. อาคารวิทยบริการ  จ านวน   1   หลัง    4    หลงั 

12. อาคาร Stratdy Room จ านวน   1   หลัง    1    หลงั 

 



นางสาวสุดารัตน์  สาสประเสริฐ

งานบุคลากร งานข้อมูลสารสนเทศ งานครูท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางกนก  การสมวรรณ นางสุณี  แจ่มใส นายแสวง  คงคารักษ์ นางสาวเพชรา  เลิศศรี

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนและงบประมาณ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้าแผนกวิขาสามัญสัมพันธ์

นายชนะกิจ  แสงอรุณ
งานวัดผลและประเมินผล

งานความร่วมมือ งานปกครอง หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานวิทยบริการและห้องสมุดงานการเงิน
นายชนะกิจ  แสงอรุณ

นายวิโรจน์  นามขาว นายสมพงษ์  ทองเอ่ียม นางสาวพันธิภา  สอนเมืองนางอธิติยา  ฤทธ์ิทัพ

นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ

งานพัสดุ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ งานส่ือการสอน

งานการบัญชี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์

นางวรนุช  ทองเอ่ียม นางราตรี  มงคลนิมิตร นายสมพงษ์  ทองเอ่ียม

นายไพบูลย์  การสมวรรณ

งานทะเบียน งานฟาร์มและโรงงาน

งานอาคารสถานท่ี งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายไพบูลย์  การสมวรรณ นายอธิติยา  ฤทธ์ิทัพ นางอัชรียา  ยังแหยม

นายเฉลิมพล  ปล่ังดี นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา

นางสาวเพชรา  เลิศศรี นายบัญชา  ก๋งพยา

งานประชาสัมพันธ์
นายวิโรจน์  นามขาว

นางระวีวรรณ  ผ่องเวหา นายราตรี  มงคลนิมิตร

นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์ นางสาวพันธิภา  สอนเมือง นางสาวเพชรา  เลิศศรี นางอัชรียา  ยังแหยม

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางราตรี  มงคลนิมิตร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายไพลบูลย์  การสมวรรณ

ผู้อ านวยการ
นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายแสวง คงคารักษ์

ฝ่ายวิชาการ
นายบัญชา ก๋งพยา

คณะกรรมการวิทยาลัย



6.1 อัตราก าลัง ปี 2564     ข้อมูล ณ วันท่ี   ตุลาคม  2563

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก       มีบุคลากรท้ังส้ิน  46 คน

ก. ข้าราชการ 16 คน

1 ผู้บริหาร 1 คน

2 ข้าราชการครู 12 คน

3 บุคลากรทางการศึกษา 3 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 8 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 8 คน

ค. พนักงานราชการ 4 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 4 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 18 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 3 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 9 คน

จ้างเหมาบริการ 6 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ      - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน  คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 14 คน

1 ข้าราชการ 14 คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

Jin



6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 14 คน 14 คน

 - ปวช./ม.6 คน 2 คน 2 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 4 คน 4 คน

 - ปริญญาตรี 15 คน 6 คน 21 คน

 - ปริญญาโท 5 คน คน 5 คน

 - ปริญญาเอก คน - คน คน

รวม 20 คน รวม 26 คน 46 คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 2 คน 15 คน 17 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ 1 คน คน 1 คน

รวม . คน รวม 15 คน 18 คน

Jin



2.6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด 
ข้าราชการ  รวม       17     คน 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน ปริญญาโท ผู้อ านวยการ - 1.บริหารสถานศึกษา 

2.นายแสวง  คงคารักษ ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกสัตวศาสตร์ 1.ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพฒัฯ 

2.หัวหน้างานกิจกรรม 

3.หัวหน้ากิจกรรม นศท. 

3.นายบญัชา  ก๋งยา ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกสัตวศาสตร์ 1.ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

2.หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

3.หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และ
พัฒนาอาชีพ 

4.หัวหน้างานบริการและซ่อม
บ ารุงเคร่ืองทุ่นแรงงานฟาร์ม 

4.นายไพบูลย์  การสมวรรณ ปริญญาตรี ครูช านาญการ
พิเศษ 

แผนกสัตวศาสตร์ 1.ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายทรัพย์ฯ 

2.หัวหน้างานอาคารสถานที ่

3.หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 

4.หัวหน้างานโครงการ อศ.กช 

5.นางราตรี  มงคลนิมิตร ปริญญาโท ครูช านาญการ
พิเศษ 

แผนกบริหารธุรกิจ 1.ปฏิบตัิหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ 

2.หัวหน้าแผนกวิชา
บริหารธุรกิจ 

3.หัวหน้างานโครงการจัด
การศึกษาทวศิึกษา 

4.หัวหน้างานความร่วมมือ 

5.หัวหน้างานควบคุมภายใน 

 

 



ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

6.นางสาวพันธภิา  สอนเมือง ปริญญาโท ครูช านาญการ
พิเศษ 

แผนกพืชศาสตร์    1.หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์ 

   2.หัวหน้างานวิจัย นวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

   3.หัวหน้างานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

7. นายชนะกิจ  แสงอรุณ ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกสัตวศาสตร์ 1.หัวหน้าแผนกวิชาสตัว
ศาสตร์ 

2.หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผล 

3.หัวหน้างานโครงการชีววถิีฯ 

8. นางอัชรียา  ยังแหยม ปริญญาตรี ครูช านาญการ
พิเศษ 

แผนกเกษตรศาสตร์ 1.หัวหน้าแผนกวิชา
เกษตรศาสตร์ 

2.หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

9. นายสมพงษ์  ทองเอ่ียม ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกเกษตรศาสตร์ 1.หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

2.หัวหน้างานปกครอง 

3.หัวหน้ากิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

10.นางอธิติยา  ฤทธิ์ทัพ ปริญญาโท ครูช านาญการ แผนกเกษตรศาสตร์ 1.หัวหน้างานบุคลากร 

2.หัวหน้างานส่งเสริมผลติผล 
การค้าและการประกอบธุรกิจ 

11.นางระวีวรรณ  ผ่องเวหา ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกเกษตรศาสตร์ 1.หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

12.นายเฉลิมพล  ปลั่งด ี ปริญญาตรี ครู แผนกเกษตรศาสตร์ 1.หัวหน้างานพัสด ุ

2.หัวหน้างานยานพาหนะ 

3.หัวหน้างานครูพี่เลีย้ง
นักเรียนนักศึกษา 

13.นางสณีุ  แจ่มใส ปริญญาตรี ครูช านาญการ แผนกบริหารธุรกิจ 1.หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

 

 



ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

14.นางสาวเพชรา  เลศิศรี ปริญญาตรี ครู แผนกสามัญสัมพันธ์ 1.หัวหน้าแผนกวิชาสามญั
สัมพันธ ์

2.หัวหน้างานทะเบยีน 

3.หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน 

4.หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 

15.นางกนก  การสมวรรณ ปริญญาตรี เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 
1.หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

16.นางวรนุช  ทองเอ่ียม ปริญญาตรี เจ้าพนักงาน
การเงิน 

- 
1.หัวหน้างานการเงิน 

17.นางรัชดา  ธญัญเจริญ ปริญญาตรี เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 1.เจ้าหน้าทีง่านบคุลากร 

2.เจ้าหน้าทีง่านพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลูกจ้างประจ า    รวม   8   คน 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางประพันธ์  สินชัย ประถม 4 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
- 

1.เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้อาชีพเลีย้งสุกร 

 

2.นายสมพงษ ์ ม่ันอินทร์ ประถม 4 ช่างเคร่ืองยนต ์
- 

1.เจ้าหน้าทีง่านอาคาร
สถานที่และตกแตง่ 

 

3.นายบญุเลศิ  แป้นโพธ์ิ ประถม 4 ช่างเคร่ืองยนต ์
- 

1.พนักงานขับ
เคร่ืองจักรกล 

 

4.นายอ านาจ  นาคเมือง ประถม 4 พนักงานขับรถยนต ์
- 

1.ขับรถยนต์ราชการ 

 

5.นายวิเชยีร  เทศธรรม ประถม 4 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 
- 

1.หัวหน้าคนงานพนักงาน
ขับเคร่ืองจักรกล 

 

6.นางทองพราว  เทศธรรม ประถม 4 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
- 

1.เจ้าหน้าทีง่านอาคาร
สถานที่และตกแตง่ 

 

7.นายสงัวาล  เถื่อนยงั ประถม 4 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด
หนัก 

- 1.เจ้าหน้าทีง่านอาคาร
สถานที่และเจา้หน้าทีง่าน
ฟาร์มและโรงงาน 

 

8.นายสุรัช  สงสยั มัธยม 3 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
- 

1.เจ้าหน้าทีง่านอาคาร
สถานที่และตกแตง่ 

 

 

 

 

 



พนักงานราชการ     รวม   4   คน 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายวิโรจน์  นามขาว ปริญญาตรี พนักงานราชการ
ครู 

แผนกบริหารธุรกิจ 1.หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์

2.หัวหน้างานศูนยข์้อมูล
สารสนเทศ 

3.หัวหน้างานศูนยบ์่มเพาะ 

 

2.นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์ ปริญญาโท พนักงานราชการ
ครู 

แผนกบริหารธุรกิจ 1.หัวหน้างานบัญช ี

2.หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

 

3.นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา ปริญญาตรี พนักงานราชการ
ครู 

แผนกสามัญสัมพันธ์ 1.หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

2.หัวหน้างานกิจกรรม อกท 

. 

4.นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ ปริญญาตรี พนักงานราชการ
ครู 

แผนกสามัญสัมพันธ์ 1.หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

2.หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

 



ลูกจ้างชั่วคราว     รวม    18   คน 

ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายสมพงษ ์ ทองเด็จ ปริญญาตรี ครูผู้ทรงคุณค่า แผนกพืช
ศาสตร์ 

- 

2.นายธานินทร์  ทรัพยเ์หมือน ปริญญาตรี ครูจ้างสอน แผนกพืช
ศาสตร์ 

1.หัวหน้างานฟาร์มไม้
ดอกไม้ประดับ 

3.น.ส.ฐิติกาญจน์  รักสายสกุลทวี ปริญญาตรี ครูจ้างสอน แผนก
เกษตรศาสตร์ 

1.เจ้าหน้าทีง่านสวัสดิการ
พยาบาล 

4.นางวรกานต ์ นามขาว ปวส. เจ้าหน้าทีง่านเอกสาร
การพิมพ ์

- 1.ประจ างานเอกสารงาน
พิมพ ์

2.ประจ างานบริหารงาน
ทั่วไป 

3.ครูพี่เลีย้งหอพักหญงิ 

5.นางสาวสุมิตรา  โพธ์ิตะเภา ปวส. เจ้าหน้าทีง่านการเงิน
และบัญช ี

- 1.ประจ างานการเงิน 

2.ประจ างานบญัช ี

6.นางอัมพิกา  เอ่ียมส าอางค ์ ปวช. เจ้าหน้าทีง่านพัสด ุ - 1.ประจ างานพัสด ุ

2.ประจ างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7.นางสาวนฤมล สงสยั ปริญญาตรี เจ้าหน้าทะงาน
ทะเบียน 

- 1.ประจ างานทะเบยีน 

2.ประจ างานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 

8.นางสาวกาญจนา  เถื่อนยงั ปริญญาตรี เจ้าหน้าทีศู่นย์วิทย
บริการ 

- 1.ประจ างานห้องสมุด 

2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝา่ย
วิชาการ 

3.เจ้าหน้าที่ธุรการฝา่ยพฒั
ฯ 

9.นายอิทธิ  ชูพินิจ ปวส. เจ้าหน้าทีง่าน
ยานพาหนะ 

- 1.ขับรถยนต์ราชการ 

10.จักริน  อินทร์นุ่ม ปริญญาตรี เจ้าหน้าทีง่านฟาร์มและ
โรงงาน 

- 1.ประจ างานฟาร์มและ
โรงงาน 

 

 



ชื่อ –  สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

11.นางสาวชริษา  พูนชื่น มัธยม 3 เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้ฯ 

อาชีพผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 

- 1.ดูแลเรือนเพาะช า 

2.ขยายพันธ์ไม้ประดับ 

12.นายสงิห ์ พทุธโกสัย ประถม 4 เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้ฯ 

อาชีพเลี้ยงโคเน้ือและ
กระบือ 

- 1.ปฏิบตัิงานเลี้ยงโคและ
กระบือ 

13.นางมัดชรีพร  พุทธโกสยั ประถม 4 เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้ฯ 

อาชีพเลี้ยงโคเน้ือและ
กระบือ 

- 1.ปฏิบตัิงานเลี้ยงโคและ
กระบือ 

14.นายพยุง  กันฉุน ประถม 4 เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้ฯ 

อาชีพการเลี้ยงแพะ-
แกะ 

- 1.ปฏิบตัิงานเลี้ยงแพะ-แกะ 

15.นางสาวสุรัตน  แตงฉ่ า มัธยม 6 เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
โครงการ 

ปฏิรูปฯ 

- 1.ปฏิบตัิงานปรุงอาหาร 
เตรียม 

วัสดุประกอบอาหาร 

16.นางสาวสีนวล  แตงฉ่ า ประถม 4 เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
โครงการ 

ปฏิรูปฯ 

- 1.ปฏิบตัิงานปรุงอาหาร 
เตรียม 

วัสดุประกอบอาหาร 

17.นายวิวัช  เถื่อนยงั ประถม 4 เจ้าหน้าทีย่าม
รักษาการ 

- 1.ยามรักษาการณ์กลางวัน 

2.ยามรักษาการณ์กลางคืน 

18.นายณัฐวฒุิ  บุญสุภา ปวส. เจ้าหน้าทีย่าม
รักษาการ 

- 1.ยามรักษาการณ์กลางวัน 

2.ยามรักษาการณ์กลางคืน 

 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 194 139 103 436 75 42 117 553

1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (ปฏิรูป) 51 45 38 134 134

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (เรือนจ า) 43 19 19 81 81

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (อศ.กช.) 73 44 18 135 135

 - สาขาวิชา/งาน การเกษตร (ทวิศึกษา) 27 27 28 82 82

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี - 4 - 4 4

3. ประเภทวิชา  เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน พืชไร่ 7 12 19 19

 - สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์ 7 10 17 17

 - สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์ (เรือนจ า) 61 20 81 81

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน .......-............ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ......160........ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ......-.......... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ......-.......... คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ(108 อาชีพ) .........-.......... คน

160

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2563  (ปีปัจจุบัน) 
553

ภาคเรียนท่ี 2/2563(ปีปัจจุบัน)

Jin



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 170 194 139 503 80 75 155 658

1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (ปฏิรูป) 60 51 45 156 156

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (เรือนจ า) 30 43 19 92 92

 - สาขาวิชา/งาน เกษศาสตร์ (อศ.กช.) 50 73 44 167 167

 - สาขาวิชา/งาน การเกษตร (ทวิศึกษา) 30 27 27 84 84

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี - 4 4 4

3. ประเภทวิชา  เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน พืชไร่ 15 7 22 22

 - สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์ 15 7 22 22

 - สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์ (เรือนจ า) 50 61 111 111

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2564) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน .......-........... คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ......160..........คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ......-.......... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ......-.......... คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ(108 อาชีพ) .........-.......... คน

160

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564  (ปีต่อไป) 

658

ภาคเรียนท่ี 1/2564(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

Jin



หน่วย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวมผลผลิต

 1. แผนงาน 1,083,720     15,765,740 374,300   91,300      17,315,060 4,383,505   2,128,300  23,826,865   
 - งบบคุลากร 1,083,720      1,083,720   1,083,720     
 - งบด าเนนิงาน 1,397,900    374,300    43,300       1,815,500   1,815,500     
 - งบลงทนุ 14,130,000   14,130,000 14,130,000   
 - งบเงินอดุหนนุ 237,840       48,000       285,840     4,383,505   187,500    4,856,845     
 - งบรายจา่ยอ่ืน -              

โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืนครูใหน้กัเรียน 117,600     117,600       
จัดการศึกษาคู่ขนานมธัยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.(ทวิศึกษา) 768,600     768,600       
ส่งเสริมการประกอบการอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 135,000     135,000       
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600     189,600       
โครงการพฒันาทกัษะอาชีพใหก้บัผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50,000       50,000         
การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 28,000       28,000         
พฒันารูปแบบและยกระดับภณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 300,000     300,000       
ลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 22,000       22,000         
พฒันาการศึกษาวาชีพตามแนวพระราชด าริ 30,000       30,000         
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000       20,000         
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต"เกษตรรุ่นใหมใ่ส่ใจมาตรฐาน ประจ าป ี2563 60,000       60,000         
ปลูกจิส านกึรักษาทรัพยากรปา่ไม้ 70,000       70,000         
จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000     150,000       

 จดั

การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน

ผลการใชจ้า่ยเงินปปีจัจบุนั (ป ี2563) ผลผลติ/โครงการ

สว่นที่ 3 
แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้า่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท
3.1 สรุปผลการใชจ้า่ยเงิน ปทีี่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนงาน/งบรายจา่ย
 รวมทั้งสิ้นเปน็

เงิน

ผลผลติ
 โครงการ

ยทุธศาสตร์

Jin



1. ประมาณการรายรับ 15,039,391.50 บาท
 ก. เงนิรายได ้(บกศ.) ยกมา 1,563,756.23 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 574,756.23        บาท

 - คาดวา่มีรายรับในปีต่อไป 989,000            บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2564 (ปีตอ่ไป) ที่คาดว่าจะไดร้บั 13,475,635 บาท

งบบุคลากร 1,137,906         บาท

งบด าเนินงาน 2,003,500      บาท

งบลงทุน 4,820,000         บาท

งบเงินอุดหนุน 4,241,629.27  บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,272,600      บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 15,039,391.50 บาท
งบบุคลากร 2,103,426 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,137,906      บาท

 - ค่าจ้างชั่วคราว 965,520        บาท

งบด าเนินงาน 3,001,435 บาท

 -  ตอบแทน 198,000        บาท

 -  ใช้สอย 1,398,460         บาท

 -  วสัดุ 118,975        บาท

 -  สาธารณูปโภค 1,286,000      บาท

งบลงทุน 4,875,300 บาท

 - ครุภณัฑ์ 55,300             บาท

 -  ส่ิงก่อสร้าง 4,820,000         บาท

งบเงนิอุดหนุน 1,106,130 บาท

 -  อศ.กช. 300,000            บาท

 -  อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนการศึกษาขัน้พื้นฐาน

806,130            บาท

ส่วนที ่3 
3.2 ประมาณการรายรบั - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีตอ่ไป)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท

Jin



2. ประมาณการรายจ่าย (ตอ่)
งบรายจ่ายอ่ืน 292,000 บาท

 -โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษาทวภิาคี

          15,000 บาท

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix 
It Center)

            200,000 บาท

  - โครงการสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             35,000 บาท

 - โครงการศูนย์บ่มเพาะ              12,000 บาท

 - ชีววถิีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน

             20,000 บาท

 - โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

             10,000 บาท

โครงการตามภาระงาน
สถานศึกษา

     3,661,100.50 บาท

ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย บาท

Jin



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ค่าจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย

ยอดจัดสรร 1,137,906  6,217,900  374,300    231,300  2,255,450   223,725   806,130      1,272,600    989,000.00   13,508,311      

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ต.ค. 63 - - - - 956,324.27 - - - 574,756.23    1,531,080.50

รวมรายรับจากโครงการจากเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา

1,137,906 6,217,900 374,300 231,300 3,211,774 223,725 806,130 1,272,600 1,563,756.23  15,039,391.50

รวมรายจ่ายจากโครงการจากเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา

1,137,906 6,217,900 374,300 231,300 3,211,774 223,725 806,130 1,272,600 1,563,756 15,039,391.50 100

1.งบบุคลากร 1,137,906 -          -          -        847,920    -         117,600      -             2,103,426       13.99   

 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,137,906 1,137,906      7.57

 1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว - 847,920       117,600 965,520      6.42

2.งบด าเนินงาน -          942,300    246,455    -        982,680    -         -             680,000      2,851,435       18.96   

 2.1  ค่าตอบแทน -          -          -          -        198,000    -         -             -             198,000          1.32     
       2.1.1. ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว 198,000 198,000 1.32
 2.2  ค่าใช้สอย -          42,300     200,000    -        706,160    -         -             300,000      1,248,460       8.30     
       2.2.1  ค่าจ้างเหมาบริการ - 648,000 648,000 4.31
       2.2.2  ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ       42,300 - 42,300 0.28
       2.2.3  ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว - 58,160 58,160 0.39

       2.2.4  ค่าเดินทางไปราชการ - 200,000       300,000 500,000 3.32

 2.3  ค่าวัสดุ -          -          46,455     -        72,520      -         -             -             118,975          0.79     

เงินรายได้
สถานศึกษา

รวมท้ังส้ิน

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

รายการ/งบประมาณ/ประเภท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิต งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการยุทธ
ศาตร์



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ค่าจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย

เงินรายได้
สถานศึกษา

รวมท้ังส้ิน
รายการ/งบประมาณ/ประเภท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิต งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการยุทธ
ศาตร์

      วัสดุการศึกษา

      2.3.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 8,500 8,550 17,050 0.11

      2.3.2  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 16,800 12,000 28,800 0.19

      2.3.3  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 15,835 - 15,835 0.11

      2.3.4  แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ 5,320 51,970 57,290 0.38

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค -          900,000    -          -        6,000        -         -             380,000      1,286,000       8.55     

      2.4.1 ค่าไฟฟ้า 820,000       380,000 1,200,000 7.98

      2.4.2 ค่าน  าประปา - 6,000 6,000 0.04

      2.4.3 ค่าโทรศัพท์ 10,000 - 10,000 0.07

      2.4.4 ค่าไปรษณีย์ 12,000 - 12,000 0.08

      2.4.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 58,000 - 58,000 0.39

3.งบลงทุน -          4,820,000 -          -        -           -         -             55,300        4,875,300       32.42   
 3.1  ครุภัณฑ์ -          -          -          -        -           -         -             55,300        55,300           0.37     
       3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   46,000 46,000 0.31
       3.1.2  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 5,000 0.03
       3.1.3  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์

4,300 4,300 0.03

  3.2  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -          4,820,000 -          -        -           -         -             -             4,820,000       32.05   
       3.2.1  ปรับปรุงบ้านพักครู (ระดับ 3- 4 ) 4,820,000 4,820,000 32.05

4. โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา -          455,600    127,845    231,300 1,381,174  223,725  578,000      828,456      3,826,101       25.44   
 4.1  ฝ่ายบริหารทรัพยากร -          371,281    107,845    -        327,558    -         513,000      277,316      1,597,000       10.62   

       4.1.1  โครงการบริหารงานท่ัวไป       60,000       120,000 180,000 1.20



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ค่าจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย

เงินรายได้
สถานศึกษา

รวมท้ังส้ิน
รายการ/งบประมาณ/ประเภท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิต งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการยุทธ
ศาตร์

       4.1.2  โครงการงานอาคารสถานท่ี     271,281       32,845 194,558       177,316 676,000 4.49

       4.1.3  โครงการพัฒนาบุคลากร       100,000 100,000 0.66

       4.1.4  โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์         7,000         93,000 100,000 0.66
       4.1.5  โครงการวัสดุส านักงานงานพัสดุ 15,000 15,000 0.10
       4.1.6  โครงการงานทะเบียน 16,000 16,000 0.11
       4.1.7  โครงการมอบใบประกาศแก่ผู้ส าเร็จ 5,000 5,000 0.03
       4.1.8  โครงการวัสดุน  ามันเชื อเพลิง และหล่อล่ืน       50,000       300,000 350,000 2.33
       4.1.9  โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ       22,000 103,000 125,000 0.83
       4.1.10  โครงการงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 30,000 30,000 0.20
 4.2  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -          58,719.00 20,000     -        46,500      -         -             536,140      661,360          4.40     
      4.2.1  โครงการงานวางแผนงบประมาณ 8,719.00 0.27 0.23 8,720 0.06
      4.2.2  โครงการพัฒนาห้องงานประกันและประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

29,000 29,000 0.19

      4.2.3  โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูล 20,000 20,000 0.13
      4.2.4  งานฟาร์มธุรกิจ
      4.2.4.1 โครงการฟาร์มแพะธุรกิจ 12,300 12,300 0.08
      4.2.4.2 โครงการโคเนื อ-กระบือ 80,000 80,000 0.53

      4.2.4.3 โครงการสุกรขุน 388,000 388,000 2.58

      4.2.4.4 โครงการพัฒนางานฟาร์มเรือนเพาะช า 43,000 43,000 0.29
      4.2.4.5 โครงการพัฒนาระบบ Smart Farm 
โรงเรือนปลูกพืช

      17,500         12,840 30,340 0.20

      4.2.4.6 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 50,000 50,000 0.33

 4.3  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -          20,000     -          231,300 947,766    223,725  -            50,000        -             1,472,791       9.79     

      4.3.1  โครงการงานกิจกรรม 40,000 40,000 0.27



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ค่าจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย

เงินรายได้
สถานศึกษา

รวมท้ังส้ิน
รายการ/งบประมาณ/ประเภท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิต งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการยุทธ
ศาตร์

      4.3.2  โครงการวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีและ
วันส าคัญของชาติ

40,000 40,000 0.27

      4.3.3  โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
และวันไหว้ครู

36,900 36,900 0.25

      4.3.4  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 5,000 5,000 0.03
      4.3.5  โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน       20,000 15,000 35,000 0.23
      4.3.6  โครงการค่าอาหารปฎิรูป      870,000 870,000 5.78
      4.3.7  โครงการประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วย       6,000 6,000 0.04
      4.3.8  โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย 30,000  \ 30,000 0.20
      4.3.9  โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค           766     44,825 45,591 0.30
      4.3.10  โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ         50,000 50,000 0.33
      4.3.11  โครงการวัสดุส านักงาน อกท. หน่วย 6000 6,000 0.04
      4.3.12  โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา       20,000 20,000 0.13
      4.3.13  โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหอพัก
นักเรียน นักศึกษา

      35,000 35,000 0.23

      4.3.14  โครงการงานสวัสดิการพยาบาลและสุขภาพ       22,000 22,000 0.15
      4.3.15  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตร
ระยะสั น

231,300 231,300      1.54

  4.4  ฝ่ายวิชาการ -          5,600       -          -        59,350      -         15,000        15,000        94,950           0.63     

      4.4.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน

7,000 7,000 0.05

      4.4.2  โครงการงานวัดผลประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 12,000 12,000 0.08
      4.4.3  โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ 20,000 20,000 0.13
      4.4.4  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

13,000 13,000 0.09

      4.4.5  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ฝึกอาชีพฯ1/2564

          1,000 1,000
0.01



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ค่าจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเคร่ือง
แต่งกาย

เงินรายได้
สถานศึกษา

รวมท้ังส้ิน
รายการ/งบประมาณ/ประเภท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ร้อยละ
ของ
ยอด

จัดสรร

แผน
บุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิต งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โครงการยุทธ
ศาตร์

      4.4.6  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ฝึกอาชีพฯ

1,000 1,000 0.01

      4.4.7  โครงการจัดท าแปลงรวบรวมพันธ์ุมะม่วง         15,000 15,000 0.10
      4.4.8  โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนแผนก
วิชาบริหารธุรกิจ

19,350 19,350 0.13

      4.4.9  โครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบน  า
เพ่ือการเกษตร

1,000 1,000 0.01

      4.4.10  โครงการใช้บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ดีเซล
หรือการใช้และบ ารุงรักษา

5,600 5,600 0.04

5.  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ -          -          -          -        -           -         806,130     577,000      -             1,383,130       9.20     

  5.1  ค่าหนังสือเรียน       471,000           471,000      3.13

  5.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน       108,330           108,330      0.72

  5.3  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน       226,800           226,800      1.51

  5.4  โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท 300,000           300,000      1.99
  5.5  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 20,000             20,000      0.13
  5.6  โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

35,000             35,000      0.23

  5.7  โครงการศูนย์บ่มเพาะ 12,000             12,000      0.08
  5.8  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center

200,000           200,000      1.33

  5.9  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

10,000             10,000      0.07

งบส ารองฉุกเฉิน



ท่ี

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64
รวมไตร
มาส 2

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64
รวมไตร
มาส 3

ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
รวมไตร
มาส 4

รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 446,854 905,323 2,184,713 3,536,890 949,773 721,258 2,033,323 3,704,354 913,983 2,512,223 1,061,685 4,487,891 893,897 1,983,335 433,025 3,310,257 15,039,391.50

1 งานตามภาระงานประจ า 361,323 371,323 1,621,823 2,354,469 542,373 496,958 1,621,323 2,660,654 551,323 1,621,323 381,125 2,553,771 378,617 1,521,325 361,325 2,261,267 9,830,161

งบบุคลากร 94,825 94,825 94,825 284,475 94,825 94,825 94,825 284,475 94,825 94,825 94,825 284,475 94,827 94,827 94,827 284,481 1,137,906

ค่าตอบพนักงานราชการ 94,825 94,825 94,825 284,475 94,825 94,825 94,825 284,475 94,825 94,825 94,825 284,475 94,827 94,827 94,827 284,481 1,137,906

งบด าเนินงาน 266,498 276,498 296,498 839,494 447,548 372,333 276,498 1,096,379 456,498 321,498 286,300 1,064,296 283,790 266,498 266,498 816,786 3,816,955

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 80,460 80,460 80,460 241,380 80,460 80,460 80,460 241,380 80,460 80,460 80,460 241,380 80,460 80,460 80,460 241,380 965,520

ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว 16,500 16,500 16,500 49,500 16,500 16,500 16,500 49,500 16,500 16,500 16,500 49,500 16,500 16,500 16,500 49,500 198,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000 54,000 54,000 162,000 54,000 54,000 54,000 162,000 54,000 54,000 54,000 162,000 54,000 54,000 54,000 162,000 648,000

ค่าสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชการ

3,525 3,525 3,525 10,575 3,525 3,525 3,525 10,575 3,525 3,525 3,525 10,575 3,525 3,525 3,525 10,575 42,300

ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้าง
ช่ัวคราว

4,847 4,847 4,847 14,541 4,847 4,847 4,847 14,541 4,847 4,847 4,847 14,541 4,847 4,845 4,845 14,537 58,160

 ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 10,000 20,000 150,000 100,000 10,000 260,000 190,000 10,000 10,000 210,000 10,000 10,000 500,000

วัสดุสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 7,050 7,050 5,000 5,000 10,000 17,050

วัสดุสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 10,000 10,000 4,000 4,000 10,000 4,800 14,800 28,800

วัสดุสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 5,835 5,835 10,000 10,000 15,835

วัสดุสอน แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 7,290 7,290 57,290

ค่าไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000 1,200,000

ค่าน ้าประปา 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 6,000

ค่าโทรศัพท์ 833 833 833 2,499 833 833 833 2,499 833 833 834 2,500 834 834 834 2,502 10,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท   จังหวัดชัยนาท
หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรมงบ
รายจ่าย/รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

ค่าไปรษณีย์ 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 12,000

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 4,833 4,833 4,833 14,499 4,833 4,833 4,833 14,499 4,833 4,833 4,834 14,500 4,834 4,834 4,834 14,502 58,000

งบลงทุน 1,230,500 1,230,500 29,800 1,250,000 1,279,800 1,205,000 1,205,000 1,160,000 1,160,000 4,875,300

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000 23,000 23,000 46,000

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

2,500
2,500

2,500 2,500 5,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์

4,300 4,300 4,300

ปรับปรุงบ้านพักครู (ระดับ 3- 4 ) 1,205,000 1,205,000 1,250,000 1,250,000 1,205,000 1,205,000 1,160,000 1,160,000 4,820,000

2 โครงการตามภาระงาน
สถานศึกษา

85,531 534,000 264,000 883,531 407,400 224,300 402,000 1,033,700 362,660 611,660 340,560 1,314,880 360,280 162,010 71,700 593,990 3,826,101

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 โครงการบริหารงานท่ัวไป 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 180,000

โครงการงานอาคารสถานท่ี 6,591 20,000 44,409 71,000 298,000 10,000 308,000 100,000 27,000 100,000 227,000 70,000 70,000 676,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000 100,000 100,000

โครงการซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 20,000 20,000 100,000

 โครงการวัสดุส้านักงานงานพัสดุ 5,000 5,000 10,000 10,000 15,000

 โครงการงานทะเบียน 10,000 10,000 6,000 6,000 16,000

โครงการมอบใบประกาศฯ แก่
ผู้ส้าเร็จการศึกษา

5,000 5,000 5,000

โครงการวัสดุน ้ามันเชื อเพลิง 
และหล่อล่ืน

29,000 29,000 29,000
87,000

29,000 29,000 30,000 88,000 29,000 30,000 29,000 88,000 29,000 29,000 29,000 87,000 350,000

โครงการซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 5,000 10,000 10,000 25,000 10,000 10,000 15,000 35,000 10,000 15,000 10,000 35,000 10,000 10,000 10,000 30,000 125,000

โครงการงานประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย

30,000 30,000 30,000
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการงานวางแผนงบประมาณ 4,000 4,000 4,720 4,720 8,720

โครงการพัฒนาห้องงานประกัน
และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

29,000 29,000 29,000

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ศูนย์
ข้อมูล

20,000 20,000 20,000

งานฟาร์มธุรกิจ

โครงการฟาร์มแพะธุรกิจ 12,300 12,300 12,300

โครงการโคเนื อ-กระบือ 40,000 40,000 40,000 40,000 80,000

โครงการสุกรขุน    32,000    32,000      32,000 96,000    32,000    32,000      32,000 96,000 32,660 32,660 32,660 97,980 32,660 32,660 32,700 98,020 388,000

โครงการพัฒนางานฟาร์มเรือน
เพาะช้า

43,000 43,000 43,000

โครงการพัฒนาระบบ Smart 
Farm โรงเรือนปลูกพืช

   10,940 13,000
23,940

6,400 6,400 30,340

โครงการซ่อมบ้ารุงเคร่ืองทุ่น
แรงฟาร์ม

10,000
10,000

10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา
โครงการงานกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000

โครงการวันส้าคัญทางศาสนา 
ประเพณีและวันส้าคัญของชาติ

     2,000 5,000
7,000

5,000 5,000 3,000 10,000 13,000 10,000        5,000 15,000 40,000

โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯและวันไหว้ครู

36,900 36,900 36,900

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาใหม่

5,000 5,000 5,000

โครงการงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน

   25,000      10,000 35,000 35,000

โครงการค่าอาหารปฎิรูป 370,000 370,000 500,000 500,000 870,000
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โครงการประชุมสมัยสามัญ 
อกท.หน่วยชัยนาท

6,000 6,000 6,000

โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับหน่วย

30,000 30,000 30,000

โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค

45,591 45,591 45,591

โครงการประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับชาติ

50,000 50,000 50,000

โครงการวัสดุส้านักงาน อกท. 
หน่วยชัยนาท

3,000 3,000 3,000 3,000 6,000

โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน
 นักศึกษา

20,000 20,000 20,000

โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
หอพักนักเรียน นักศึกษา

25,000
25,000

10,000 10,000 35,000

โครงการงานสวัสดิการพยาบาล
และสุขภาพ

20,000 20,000 2,000 2,000 22,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพเกษตรระยะสั น

200,000 200,000 31,300 31,300 231,300

ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน

3,000 3,000 4,000 4,000 7,000

โครงการงานวัดผลประเมินผล  
ฝ่ายวิชาการ

6,000 6,000        6,000 6,000 12,000

โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ
20,000 20,000 20,000

โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

13,000 13,000 13,000

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพฯ
1/2564

1,000 1,000 1,000
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพฯ

1,000 1,000 1,000

โครงการจัดท้าแปลงรวบรวม
พันธ์ุมะม่วง

15,000 15,000 15,000

โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

     19,350 19,350 19,350

โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
ระบบน ้าเพ่ือการเกษตร

1,000 1,000 1,000

โครงการใช้บ้ารุงรักษา
เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือการใช้และ
บ้ารุงรักษา

     5,600 5,600 5,600

3 โครงการตาม พ .ร.บ.ตาม
งบประมาณ

298,890
298,890

10,000 10,000 279,240 340,000 619,240 155,000 300,000 455,000 1,383,130

ค่าหนังสือเรียน 243,000 243,000 228,000 228,000 471,000

ค่าอุปกรณ์การเรียน 55,890 55,890 52,440 52,440 108,330

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 226,800 226,800 226,800

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชนบท

300,000 300,000 300,000

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

20,000 20,000 20,000

  5.6  โครงการสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

35,000 35,000 35,000

โครงการศูนย์บ่มเพาะ 12,000 12,000 12,000
โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน Fix it Center

100,000 100,000 100,000 100,000 200,000

โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

10,000 10,000 10,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอ
ศ./สถานศึกษา)



ล ำดับท่ี โครงกำร
จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       1,137,906
2 ค่าจ้างช่ัวคราว          965,520
3 ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว          198,000
4 ค่าจ้างเหมาบริการ          648,000
5 ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ            42,300
6 ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว            58,160
7 ค่าเดินทางไปราชการ          650,000
8 แผนกวิชาพืชศาสตร์            17,050 นางสาวพันธิภา  สอนเมือง
9 แผนกวิชาสัตวศาสตร์            28,800 นายชนะกิจ  แสงอรุณ
10 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ            15,835 นางราตรี  มงคลนิมิตร
11 แผนกวิชาเกษตรศาสตร์            57,290 นางอัชรียา  ยังแหยม
12 ค่าไฟฟ้า       1,200,000
13 ค่าน ้าประปา             6,000
14 ค่าโทรศัพท์            10,000
15 ค่าไปรษณีย์            12,000
16 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต            58,000

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล (งาน

การเงิน)
           23,000

นางวรนุช  ทองเอ่ียม

18 เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานการเงิน             2,500 นางวรนุช  ทองเอ่ียม
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล (งาน

การบัญชี)
           23,000 นางสาวจันสิมา  ดีมบูรณ์

20 เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานการบัญชี)             2,500 นางสาวจันสิมา  ดีมบูรณ์
21 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์             4,300

นางสาวจันสิมา  ดีมบูรณ์
22 โครงการบริหารงานท่ัวไป          180,000 นางกนก  การสมวรรณ
23 โครงการงานอาคาร          346,591 นายไพบูลย์  การสมวรรณ
24 โครงการพัฒนาบุคลากร          100,000 นางอธิติยา  ฤทธ์ิทัพ
25 โครงการซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์          100,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี

โครงกำรงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ ปีงบประมำณ 2564
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท



ล ำดับท่ี โครงกำร
จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

26 โครงการวัสดุส้านักงานงานพัสดุ            15,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี
27 โครงการงานทะเบียน            16,000 นางสาวเพชรา  เลิศศรี
28 โครงการมอบใบประกาศแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา             5,000 นางสาวเพชรา  เลิศศรี
29 โครงการวัสดุน ้ามันเชื อเพลิง และหล่อล่ืน          350,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี
30 โครงการซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ          125,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี
31 โครงการงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย            30,000 นายวิโรจน์  นามขาว
32 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
 - นายไพบูลย์  การสมวรรณ

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
33 โครงการงานวางแผนงบประมาณ         8,719.50 นางสุณี  แจ่มใส
34 โครงการพัฒนาห้องงานประกันและประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ
           29,000 นางสาวเสาวลักษ์  อาจรักษา

35 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูล            20,000 นายวิโรจน์  นามขาว
งำนฟำร์มธุรกิจ

36 โครงการฟาร์มแพะธุรกิจ            12,300 นายไพบูลย์  การสมวรรณ
37 โครงการโคเนื อ-กระบือ            80,000 นายบัญชา  ก๋งพยา
38 โครงการสุกรขุน          388,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี
39 โครงการพัฒนางานฟาร์มเรือนเพาะช้า            43,000 นายธานินทร์  ทรัพย์เหมือน
40 โครงการพัฒนาระบบ Smart Farm โรงเรือน

ปลูกพืช
           30,340 นางสาวพันธิภา  สอนเมือง

41 โครงการซ่อมบ้ารุงเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม            50,000 นายบัญชา  ก๋งพยา
42 โครงการฟาร์มพืชอาหารสัตว์ - นายไพบูลย์  การสมวรรณ

ฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
43 โครงการงานกิจกรรม            40,000 นายแสวง  คงคารักษ์
44 โครงการวันส้าคัญทางศาสนา ประเพณีและวัน

ส้าคัญของชาติ
           40,000 นายแสวง  คงคารักษ์

45 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯและวัน
ไหว้ครู

           36,900 นายแสวง  คงคารักษ์

46  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่             5,000 นางสาวเพชรา  เลิศศรี
47 โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน            10,000 นางสาวเพชรา  เลิศศรี
48 โครงการค่าอาหารปฎิรูป          870,000 นางระวีวรรณ  ผ่องเวหา



ล ำดับท่ี โครงกำร
จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

49 โครงการประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยชัยนาท             6,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
50 โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย            30,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
51 โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค          200,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
52 โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ          100,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
53 โครงการวัสดุส้านักงาน อกท. หน่วยชัยนาท             6,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา
54  โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา            20,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี
55 โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหอพักนักเรียน 

นักศึกษา
           35,000 นายเฉลิมพล  ปล่ังดี

56  โครงการงานสวัสดิการพยาบาลและสุขภาพ            22,000 นางสาวฐิติกาญจน์  รักสายสกุลทวี
57 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะ

สั น (ฝ่ายพัฒนากิจการ)
         231,300 นางอัชรียา  ยังแหยม

ฝ่ำยวิชำกำร
58 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน             7,000 นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ
59 โครงการงานวัดผลประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ            12,000 นายชนะกิจ  แสงอรุณ
60 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ            20,000 นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ
61 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่

คุณภาพมาตรฐาน
           13,000 นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์

62 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน 
ฝึกอาชีพฯ1/2564

            1,000 นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์

63 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน 
ฝึกอาชีพฯ

            1,000 นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์

64 โครงการจัดท้าแปลงรวบรวมพันธ์ุมะม่วง            15,000 นางสาวพันธิภา  สออนเมือง
65 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนแผนกวิชา

บริหารธุรกิจ
           19,350 นางราตรี  มงคลนิมิตร

66 โครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบน ้าเพ่ือ
การเกษตร

            1,000 นางอัชรียา  ยังแหยม

67 โครงการใช้บ้ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ดีเซลหรือการ
ใช้และบ้ารุงรักษา

            5,600 นางสาวอัชรียา  ยังแหยม

68 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ

 - นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ
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69 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการเรียน
การสอน

 - นางสาวสุดารัตน์  สาประเสริฐ

70 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ  - นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์
โครงกำรยุทธศำสตร์

71 ค่าหนังสือเรียน          471,000
72 ค่าอุปกรณ์การเรียน          108,330
73 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน          226,800
74 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท          300,000 นายไพบูลย์  การสมวรรณ
75 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน            20,000 นายชนะกิจ  แสงอรุณ
76 โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
           35,000 นางสาวเสาวลักษณ์  อาจรักษา

77 โครงการศูนย์บ่มเพาะ            12,000 นายวิโรจน์  นามขาว
78 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center
         200,000 นางอัชรียา  ยังแหยม

79 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

           10,000 นายสมพงษ์  ทองเอ่ียม

80 โครงการสนองพระราชด้าริ อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

           50,000 นายธานินทร์  ทรัพย์เหมือน

81 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี  - นางสาวเพชรา  เลิศศรี
รวม 10,269,392    







นางสาวฐิติกาญจน์  รักสายสกุลทวี





 
 
 

 
 
 

 


