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คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
จังหวัดตาก จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือ    
ในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามประเมินผลในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
ของแต่ละแผนกวิชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งหวัง
ให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้  ภายใต้กรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีพ
ศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เป็นกลุ่มสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจสำคัญ     
ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันให้กับ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรผู้สนใจ และประชาชนในท้องท่ีจังหวัดตาก และใกล้เคียงให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ  มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม มีสมรรถนะในการเลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
สามารถนำประสบการณ์ท่ีได้รับไปสร้างผลผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน 

ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 นี้  ได้ผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์และ
ประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้งบประมาณ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 นี้  จะเป็นแนวทางในการนำ
นโยบายไปสู่เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีทำให้การ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

                                                                    ตุลาคม  2562 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 

1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรม
มาภิบาลในสังคมไทย 

 



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจาก
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด 

วิสัยทัศน์(Vision)ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ
ภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  

8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ 



(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
(Access) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษา
เฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2.  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน และคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ(Programme for International 
Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต
และบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาในการ
ดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 
5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน และระยะ5 ปีสุดท้ายของแผน 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
 

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม” 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มอีาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 

“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง 

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 

5. ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 

โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณ
ยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพือ่ไปสู่อาชีวะสากลสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ต้ังแต่ โดยมี  

7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนา
ประเทศ 

2.พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 

3.ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

5.เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี  

6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ  

7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง  

 

 

 

 

 



5 พันธกิจ ประกอบด้วย  

1.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย  

3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ  

5.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ปรัชญา  

จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เป็นที่พึ่งของเกษตรกร 

อัตลักษณ์ 

 เป็นคนดี มีจิตอาสา 

เอกลักษณ์ 

 ใช้บริการงานสังคม 

วิสัยทัศน์ 

 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรม และพณิชยกรรมอย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 

2. บริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม และพณิชยกรรม 

3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 

5. ปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ (Strategy) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี ้

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้าน

เกษตรกรรม และพณิชยกรรม
อย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 
 

1 จัดการศึกษาเกษตรกรรม และพณิชยกรรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ ปวช. 
ปวส. ในสาขาเกษตรกรรม และพณิชยกรรม 

3 จัดการเรียนการสอนแบบ Project Based 
Learning 

4 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีมี
ความเชียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

6 เชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องมา
ช่วยในการจัดการศึกษาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐาน 

2 ให้บริการวิชาชีพด้าน
เกษตรกรรม และพณิชยกรรม 
 

1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาท่ี
ผู้รับบริการต้องการ 

2 พัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชาเกษตรกรรม 
และสาขาวิชาพณิชยกรรมให้ทันสมัย 

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน 

3 ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
 

1 บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท่ี
สำคัญของชาติไว้ในหลักสูตร ปวช. ปวส. ใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

2 จัดกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และประเพณีท่ีสำคัญ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

  3 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีท่ี
สำคัญของชุมชนท้องถิ่น 



 

 
ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
4 ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัย 

1 บูรณาการรายวิชาท่ีสนับสนุนส่งเสริม
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยเข้าไว้ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

  2 จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม พัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 

  3 จัดกิจกรรมประกวด แสดง และแข่งขัน 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 

5 ปฏิบัติงานตามนโยบายของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1 ปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงาน
ระดับชาติ 

2 ปฏิบัติงานตามนโยบายของระดับกระทรวง 
3 ปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4 ปฏิบัติงานตามนโยบายของสถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 
5 ปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัด 

 

 

 

 



ล ำดั
บท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร  พันธกิจ
 กล
ยุทธ์

ฝ่ำยวิชำกำร

1 การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 20,000  อ.นงลักษณ์ 1 1

1 3
4 2

70,000  อ.ผ่องพรรณ 1 1

1 3
4 1
4 2

3 การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 39,000  อ.โชติกร 1 1
1 3
4 1
4 2

4 การเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 157,000  อ.กัญญา 1 1
1 3
4 1
4 2

 การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 67,365  อ.สุรสิทธ์ิ 1 1
1 3
4 1
4 2

6 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 224,800  อ.สุรสิทธ์ิ 1 1
1 3
4 1
4 2

7 6,000  อ.โชติกร 1 1

1 3
4 1
4 2

8 การเรียนการสอนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร 30,000  อ.ละมุล 1 1
4 2

จัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร

2

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

โครงกำรสนองพันธกิจ และกลยุทธ์ท่ีได้รับอนุมัติตำมแผนปฏิบัติกำร

ฝึกอบรมการใช้และบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ 
2/2562, 1/2563



ล ำดั
บท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร  พันธกิจ
 กล
ยุทธ์

9 การเรียนการสอนทวิศึกษา 132,000  อ.หฤทัย 1 1
1 5
1 6
4 2

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 5,000  อ.พาฝัน 1 3
11 6,000  อ.หฤทัย 1 2

1 5
3 1

12 วัดผลและประเมินผล ปีงบประมาณ 2563 30,000  อ.สุดารัตน์ 1 2
13 บริการข้อมูลข่าวสารงานห้องสมุด 2563 24,640  อ.มนตรี 1 7
14 ส่ือการเรียนการสอน 5,000  อ.อรทัย 1 3

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
15 การป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา         10,000  อ.อรทัย 1 1
16 พัฒนา อกท.หน่วยตาก 300,000        อ.อรทัย 1 4

4 3
17 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือช่อสะอาด 5,000           อ.โชติกร 1 1
18 ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 

2563
        35,000  อ.ละมุล 3 3

19 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 25,000         อ.นงลักษณ์ 1 1
20 มอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา         10,000  อ.นงลักษณ์ 1 2
21 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา         10,000  อ.ละมุล 3 1

3 2
22 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่         30,000  อ.ละมุล 3 1

3 2
23 กิจกรรมไหว้ครูประจ าปี 2563         15,000  อ.ละมุล 3 1

3 2
24 จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา
        30,000  อ.ละมุล 5  1-5

25 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาปี 2563 20,000         อ.นาตยา 1 1
26 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปี 2563 8,000           อ.นาตยา 1 1
27 เย่ียมบ้านผู้เรียน ปี 2563 18,000         อ.นาตยา 1 1
28 กีฬาและนันทนาการ ประจ าปี 2563 55,000         อ.อรทัย 3 3
29 เต้นอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 2,000           อ.อรทัย 3 3

30 สร้างเสริมสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา         30,000  อ.ชมพู่ 1 1

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ



ล ำดั
บท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร  พันธกิจ
 กล
ยุทธ์

31 บริการอาหารนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 1,488,000    อ.ผ่องพรรณ 1 1
32 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน         45,000 อ.สุรสิทธ์ิ 2 1
33 ฝึกอบรม 108 อาชีพ         10,000 อ.ผ่องพรรณ 2 1

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
34 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 2,161,800 อ.จันทกานต์ 5 1-5
35 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด         75,600 นายศักด์ิสิทธ์ิ 6 1-6
36 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์        102,000 สุริย์ริสสา 7 1-7
37 ระบบสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า     1,000,000 สุริย์ริสสา 1 1

1 3
4 3

38 บริการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        700,000 น.ส.วาสนา 1 4
1 5
1 6
2 2
4 3

39 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล         68,000 อ.จันทกานต์ 5  1-5
40 บริหารงานท่ัวไป 8,000          อ.จันทกานต์ 5  1-5

41 จัดซ้ือวัสดุและอปกรณ์ส านักงานงานบุคลากร 15,000        อ.จันทกานต์ 1 4

2 2
42 บริการฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์         25,000 อ.จันทกานต์ 1 4

1 5
1 6
2 2

43 บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์        200,000 น.ส.สุริย์ริสสา 1 7
44 ซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี        400,000 นายศักด์ิสิทธ์ิ 1 7
45 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์         30,000 น.ส.สุริย์ริสสา 5  1-5
46 จัดซ้ือมันเช้ือเพลิง        480,000 น.ส.สุริย์ริสสา 1 4

1 5
1 6
1 7
2 2
4 3

47 ค่าบริการโทรศัพท์         14,080 อ.ละมุล 1 5
1 6



ล ำดั
บท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร  พันธกิจ
 กล
ยุทธ์

48 บริการอินเตอร์เน็ต         45,000 อ.ชยันต์ 1 7
49 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์บริการด้านการเงิน 30,000        น.ส.วาสนา 5  1-5
50 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานบัญชี 10,000        น.ส.นิศาชล 5  1-5
51 จัดซ้ือวัสดุส านักงานงานพัสดุ 20,000        น.ส.สุริย์ริสสา 5  1-5
52 จัดระบบเอกสารเพ่ืองานทะเบียน 9,680          อ.นงลักษณ์ 5  1-5
53 ประชาสัมพันธ์ 100,000       อ.ละมุล 1 1

ฝ่ำยแผนฯ

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 30,000        นางน่ิมนวล 5  1-5

55 ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ห้องควบคุมเครือข่าย (Server)

20,000        อ.ชยันต์ 1 7

56 ปรับปรุงระบบแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต (Server) 85,000        อ.ชยันต์ 1 7

57 ส่งเสริมผลิตผลการค้า 5,000          อ.ศรีสมร 5  1-5
58 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           8,800 อ.กัญญา 5  1-5
59 ฟาร์มห้องปฏิบัติการฟาร์มโคนม        324,500 อ.นริศ 1 7

2 3
60 ห้องปฏิบัติการฟาร์มโคเน้ือ        150,000 อ.ณรงค์ 1 7

2 3
61 ห้องปฏิบัติการฟาร์มสุกร        522,100 อ.ศรีสมร 1 7

2 3
62 ห้องปฏิบัติการฟาร์มไก่ไข่        131,400 อ.สมบูรณ์ชาญ 1 7

2 3
63 ผลิตพืชไม่ใช้ดิน         35,000 อ.ชมพู่ 1 7

2 3
64 จัดท าแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์         30,000 อ.ศรีสมร 1 7

2 3
65         56,735 อ.กัญญา 1 7

2 3
โครงกำรยุทธศำสตร์

66 ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)        250,000 อ.โชติกร
67 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี         30,000 อ.มนตรี 5  1-5
68 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

นักศึกษา
       150,000 อ.ละมุล 5  1-5

69 การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

        10,000 อ.มนตรี 5  1-5

การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ประจ าปีงบประมาณ 
2563



ล ำดั
บท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร  พันธกิจ
 กล
ยุทธ์

70 โครงการปลูกจิส านึกรักป่า รักษาส่ิงแวดล้อม         70,000 อ.ละมุล 5  1-5
71 ชีวะวิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน         20,000 อ.กัญญา 5  1-5
72 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         30,000 อ.ศรีสมร 1 7

5  1-5
73 จัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ 

คร้ังท่ี 41
    1,000,000 รองอดิธร 5  1-5

74 จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)        240,000 อ.หฤทัย 5  1-5



 

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
 

ประวัติวิทยาลัยโดยสังเขป 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากเดิมเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตาก  ได้รับการจัดต้ังขึ้น 

พ.ศ. 2511  โดยนายพงษ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิบดีกรมอาชีวศึกษาในสมัยนั้นได้มอบหมายให้ 

นายวีระพล ส.สุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตตาก) ทำหน้าท่ีประสานงานจัดต้ังเพื่อเลือกทำเลและตรวจสอบพื้นท่ีเบ้ืองต้น   
ต่อมาเมื่อวันท่ี 12  กันยายน  2512  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นายเฉลิมสกล พิริยะสกุล จาก
โรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาในปัจจุบัน) มาเป็นผู้
ประสานงานแทน พร้อมท้ังให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมตากคนแรกการก่อสรา้ง
อาคารต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2513 และเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2513 

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัย
เกษตรกรรมตาก เพื่อขยายการศึกษาสูงขึ้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกเกษตรกรรม 
(ปวส. เกษตรกรรม) โดยเปิดรับนักศึกษาระดับดังกล่าวในปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา  

วันท่ี 28 กันยายน 2539 นายสุขวิช  รังสิตพล ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้เปล่ียนวิทยาลัยเกษตรกรรมเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี     
ท่ัวประเทศ เพื่อปรับเปล่ียนระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร   
เพื่อชีวิต 

และในวันท่ี 9 พฤษภาคม  2556  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดต้ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท่ัวประเทศเป็นสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร  โดยแบ่งออกเป็น 4 สถาบัน คือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

และประกาศให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นที่ต้ังของสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี  

 

 



 

ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2559 ได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์รุ่นท่ี 1 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ต้ัง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ต้ังอยู่ท่ี 208 หมู่ 3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก ซึ่งมีพื้นท่ี
อยู่สองฝ่ังถนนสายเอเชีย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 401 กิโลเมตร และ
ห่างจากตัวจังหวัดตาก 20 กิโลเมตร 

สภาพพื้นที่  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,448 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีถนน
สายเอเชียเป็นเส้นแบ่ง คือ 

 1.  พื้นท่ีด้านตะวันออก มีจำนวน 400 ไร่ ขอบเขตด้านตะวันออกติดริมแม่น้ำปิง ด้าน
ตะวันตกติดถนนสายเอเชีย ทิศเหนือติดชุมชนหมู่บ้านเชียงทอง(บ้านโตงเตง) ส่วนด้านทิศใต้ติดชุมชน
หมู่บ้านประดาง ซึ่งพื้นท่ีในส่วนนี้ค่อนข้างเรียบ มคีวามลาดเทไม่มากนัก 

 2.  พื้นท่ีด้านตะวันตก มีจำนวน 1,048 ไร่ ขอบเขตพื้นท่ีด้านตะวันออกติดถนนสายเอเชีย    
ด้านตะวันตกติดป่าสงวนแห่งชาติ ด้านทิศเหนือติดพื้นท่ีราษฎรบ้านเชียงทอง(โตงเตง) และป่าสงวน
แห่งชาติ ด้านทิศใต้พื้นท่ีส่วนหนึ่งติดพื้นท่ีราษฎรบ้านประดาง  คลองประดางบางส่วนและป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งบริเวณป่าสงวนแห่งชาติท่ีติดกับวิทยาลัยฯ เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ปลูกต้นสัก สภาพพื้นท่ีด้านนี้
ส่วนใหญ่มีความลาดเทค่อนข้างมาก ทำให้มีพื้นท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช 

 การคมนาคม 
 จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากได้อย่างสะดวก       
2  วิธี คือ 
 1.  ทางรถยนต์ มีท้ังรถประจำทางปรับอากาศและไม่ปรับอากาศของ บขส. ได้แก่ รถ 99 
บริษัททันจิตต์ และบริษัทเชิดชัยทัวร์ ซึ่งจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ส้ินสุดปลายทางท่ีจังหวัดตาก โดย
ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 6 ช่ัวโมง 

 2.  ทางเครื่องบิน ใช้เส้นทาง กทม.-พิษณุโลก-ตาก-แม่สอด จากสนามบินแม่สอดต้อง
โดยสารรถยนต์เข้าสู่สถานีขนส่งจังหวัดตากและจากสถานีขนส่งจังหวัดตากไปยังวิทยาลัยฯ อีก
ช่วงหนึ่ง 

การติดต่อสื่อสาร 

 เว็บไซต์  www.kasettak.ac.th 

 อีเมล  kasettak@hotmail.com 

 โทรศัพท์  (055) 896567 - 8   

โทรสาร   (055) 896568 ต่อ 500 



ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี
ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก.

ช่ือภาษาอังกฤษ TAK COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY

ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี   208    หมู่ท่ี  3    ถนน สายเอเซีย ต าบล ประดาง

                               อ าเภอ/เขต วังเจ้า       รหัส   63000

โทรศัพท์     โทร. (055) 896567-8

โทรสาร      โทร. (055)896567 ต่อ 500

เว็บไซต์      www.kasettak.ac.th

อีเมล          kasettak@hotmail.com

เน้ือท่ีของสถานศึกษา

...1,448.... ไร่ ....-........ งาน ...47.70......ตารางวา

มีอาคาร รวมท้ังส้ิน .......27..........หลัง  มีห้องท้ังส้ิน .......114............ ห้อง ได้แก่ ปี พ.ศ.

1 อาคารเรียน 1 จ านวน 1 หลัง 10 ห้อง -

2 อาคารเรียน 2 จ านวน 1 หลัง 13 ห้อง 2522

3 อาคารเรียน 3 จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง -

4 อาคารกาญจนาภิเษก จ านวน 1 หลัง 12 ห้อง 2540

5 อาคารพืชศาสตร์ จ านวน 3 หลัง 9 ห้อง -

6 อาคารสัตวศาสตร์ จ านวน 5 หลัง 11 ห้อง -

7 อาคารช่างกลเกษตร จ านวน 4 หลัง 8 ห้อง -

8 อาคารอุตสาหกรรม จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง -

9 อาคารตึกอ านวยการ จ านวน 1 หลัง 12 ห้อง 2539

10 อาคารผลผลิต จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง 2540

11 อาคารหอพัก จ านวน 2 หลัง 6 ห้อง 2536

12 อาคารห้องสมุด จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง -

13 อาคารศูนย์วิทยาบริการ จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง 2556

14 อาคารฝึกอบรมระยะส้ัน จ านวน 1 หลัง 3 ห้อง -

15 อาคารพัสดุกลาง จ านวน 1 หลัง 3 ห้อง 2523

16 อาคารโรงงานแปรรูปนม จ านวน 1 หลัง 3 ห้อง 2523

17 อาคารศูนย์เรียนรวม จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง -

อ่ืน ๆ เช่น สีประจ า ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา
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นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

งานวางแผนและงบประมาณ งานบริหารงานท่ัวไป งานปกครอง
แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์
นางสุณี    แจ่มใส นางสาวจันทกานต์   เอ่ียมส าอางค์

งานความร่วมมือ งานการเงิน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานวัดผลประเมินผล ช่างกลเกษตร

นางนงค์ลักษณ์  ทาสี
งานข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานฟาร์มและโรงงาน งานการบัญชี งานครูท่ีปรึกษา งานวิทยบริการและห้องสมุด พืชศาสตร์

นายชยันต์  วราโภค นางสาวจันทกานต์   เอ่ียมส าอางค์ นางละมุล  ร่ืนรวย นางสาวหฤทัย  ศิระวงศ์ นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ งานพัสดุ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สัตวศาสตร์

นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง นางสาววาสนา  อ่อนลา นางนงลักษณ์  ทาสี นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม นายโชติกร   ทาหะพรหม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานทะเบียน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานส่ือการเรียนการสอน ธุรกิจเกษตร

นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย นางสาวนิศาชล  ตาสิน นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ นายมนตรี  ร่ืนรวย ว่าท่ีร.ต.กัญญา  แสงสุขศรี

นางชมพู่  ชัยวร นางสาวอรทัย  ลังกากาศ นางละมุล  ร่ืนรวย

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์

นางสาวหฤทัย  ศิระวงศ์ นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธ์ิ นายอดิธร  สังฆจันทร์ นายมนตรี  ร่ืนรวย นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส

นายเอกชัย  กองทอง นางละมุล  ร่ืนรวย
งานอาคารสถานท่ี

นายประมวล รอดคุ้ม

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี นางนงลักษณ์   ทาสี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวชลธิชา วณิชศิริ

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวชลธิชา วณิชศิริ

ผู้อ านวยการ
นายวันชัย โตมี

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอดิธร สังฆจันทร์

ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม

คณะกรรมการวิทยาลัย



6.1 อัตราก าลัง ปี 2563     ข้อมูล ณ วันท่ี   ตุลาคม  2562

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก       มีบุคลากรท้ังส้ิน  60 คน

ก. ข้าราชการ 23 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน

2 ข้าราชการครู 18 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 12 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 12 คน

ค. พนักงานราชการ 5 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 3 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 2 คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 20 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 4 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 16 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ      - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน  คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 9 คน

1 ข้าราชการ 9 คน

2 ลูกจ้างประจ า คน

6. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีตาก
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 16 คน 16 คน

 - ปวช./ม.6 คน 6 คน 6 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 5 คน 5 คน

 - ปริญญาตรี 18 คน 5 คน 23 คน

 - ปริญญาโท 7 คน คน 7 คน

 - ปริญญาเอก - คน - คน คน

รวม 25 คน รวม 32 คน 57 คน

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

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 4 คน 15 คน 19 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ คน 1 คน 1 คน

รวม 4 คน รวม 16 คน 20 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้าราชการ           รวม   23   คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชาที่สอน สนับสนุน/ธุรการไป 
1 นายวันชัย โตมี กศ.ม. 

บริหารการศึกษา 
- 
 

-ผู้อำนวยการ 

2 
 

นายอดิธร สังฆจนัทร์ คม. 
บริหารการศึกษา 

- 
 

-รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน นักศึกษา 
- หัวหน้างานโครงการ
พิเศษ และบริการชุมชน 

3 นางสาวชลธชิา วณิชศิริ กศ.ม. 
บริหารการศึกษา 

- - รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ 
-รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร 

4 นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม ค.บ. 
สังคมศึกษา 

- สามัญสัมพนัธ ์
 

- ทำหน้าท่ีรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผล 

5 นางนงลักษณ์     ทาส ี ค.บ. 
ภาษาไทย 

- สามัญสัมพนัธ ์
 
 

-หัวหน้าแผนกวชิาสามัญ
สัมพันธ ์
-หัวหน้างานทะเบียน 
-หัวหน้างานแนะแนว
อาชีพ และการจัดหางาน 

6 น.ส.หฤทัย  ศิระวงษ์ วท.ม. 
-เทคโนโลยีชีวภาพ 

-การจัดการ
เทคโนโลยี    
สารสนเทศ 

- สามัญสัมพนัธ ์
 

- หัวหน้างานหลักสูตร 
-หัวหน้างานวจิัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

7 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศร ี วท.ม. 
พืชศาสตร์(พืชไร)่ 

- พืชศาสตร์ 
 
 
 

-หัวหน้าแผนกวชิาพชื
ศาสตร ์
-หัวหน้างานประกนั
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

8 นางชมพู ่ ชัยวร วท.บ. 
พืชสวน 

- พืชศาสตร์ 
 

- หัวหน้างานสวสัดิการ
นักเรียน นักศึกษา 



 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชาที่สอน สนับสนุน/ธุรการไป 
9 นายมนตร ี รื่นรวย ทษ.บ. 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
-พืชศาสตร ์ -หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
-หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

10 นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน ์ ทษ.บ. 
พืชศาสตร์(พืชผัก) 

-พืชศาสตร ์ -หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

11 น.ส.ศศิกานต์ แซ่กือ คอ.บ. 
ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

- พืชศาสตร์ -งานพจิารณาทุนเพื่อ
การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ 
-งานกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษา 

12 นายสุรสิทธิ ์ แจ่มใส วท.ม. 
เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

- สัตวศาสตร์ 
 

-หัวหน้าแผนกวชิาสัตว
ศาสตร ์
-หัวหน้างานจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

13 นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์ วท.ม. 
เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

- สัตวศาสตร์ 
 

- หัวหน้างานปกครอง 

14 นายโชติกร ทาหะพรหม ศษ.บ. 
การบริหาร
การศึกษา 

- ช่างกลเกษตร 
 
 
 

-หัวหน้าแผนกวชิาชา่งกล
เกษตร 

15 นายเอกชัย กองทอง ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

 
 

- ช่างกลเกษตร -หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 



 

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชาที่สอน สนับสนุน/ธุรการไป 
16 น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย วศ.ม. 

เครื่องจักรกล
เกษตร 

- ช่างกลเกษตร - หัวหน้างานฟาร์มและ
โรงงาน 

17 น.ส.ผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ กศ.บ. 
คหกรรมศาสตร์ 

- อุตสาหกรรมเกษตร 
 

-หัวหน้าแผนกวชิา
อุตสาหกรรมเกษตร 

18 น.ส.จนัทกานต์ เอ่ียมสำอางค์ วท.ม. 
อุตสาหกรรม

เกษตร 

- อุตสาหกรรมเกษตร -หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
-หัวหน้างานบุคลากร 

19 นางสุณ ี แจ่มใส ศศ.บ. 
การจัดการท่ัวไป 

(คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ) 

- ธุรกิจเกษตร 
 

-หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

20 
 

นางละมลุ รื่นรวย บธ.บ. 
ธุรกิจศึกษา(บัญชี) 

ธุรกิจเกษตร - หัวหน้างานกจิกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
-หัวหน้าแผนกวชิาธุรกิจ
เกษตร 
-หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์

21 นายชยนัต์      วราโภค   บธ.บ. 
ระบบสารสนเทศ 

- ธุรกิจเกษตร - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ 

22 น.ส.สุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ บช.บ. 
บัญชี 

- บุคลากรทางการศึกษา -หัวหน้างานพัสดุ 

23 น.ส.นพิาพร ยะพันธ ์ บธ.ม. 
การบัญช ี

- บุคลากรทางการศึกษา - เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
 

 



6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม 13 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นางจรรยา นันต๊ะจันทร์ ม.ศ.5 - -พนักงานพิมพ์

2 นายประมวล รอดคุ้ม ปวช. - -พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

3 นายศักด์ิสิทธ์ิ สัตโส ป.ตรี - -ช่างไม้

4 นายกรุณา พูนเอียด ม.6 - -พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

5 นายจรูญ เครือเถ่ือน ป.4 - -พนักงานบริการ

6 นายปรีดา แก้วประดิษฐ์ ป.4 - -พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

7 นางมัณฑนี โตมี ปวส. - -พนักงานธุรการ

8 นางน่ิมนวล จันทะวงศ์ ปวช. - -พนักงานพิมพ์
9 นายสิทธิชัย เบญจคุณาภร ม.ศ.3 - -พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา

10 นายณรงค์ กล้ิงสาด ปวส. - -พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดหนัก
11 นายพนม ราศรีนิล ป.4 - - พนักงานขับรถยนต์

12 นายสารวิน จินนา ป.4 - -พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ- สกุล วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าท่ี



6.3.3. พนักงานราชการ 5 (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

แผนกวิชาท่ี

สอน
สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นางสาวอรทัย ลังกากาศ         กศ.บ.     

   พลศึกษา

 - สามัญ

สัมพันธ์

 -ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อกท.หน่วย

ตาก

2 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - สามัญ

สัมพันธ์

 - หัวหน้างานความร่วมมือ

3 นางสาววาสนา อ่อนลา ศศ.บ. -  - หัวหน้างานการเงิน

การจัดการท่ัวไป

4 นางสาวนิศาชล ตาสิน บธ.บ. - - หัวหน้างานบัญชี

การบัญชี

5 นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา วท.บ. -

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ- สกุล วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าท่ี

 - อุตสาหกรรม

เกษตร



6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 19 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นางกชพร พลูทอง ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูล

2 นายสีนวน สรรพค้า ป.4 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

3 นายธะเนศ ชาติวรรณ ป.6 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

4 นายเล็ก เครือจันทร์ ป.4 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

5 นายประจนภัย แก้วเมือง ป.4 - -นักการภารโรง

6 นางพชร สังฆจันทร์ ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

7 นายสมพงษ์ ศิวิใจ ป.6 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

8 นางสมปอง เครือปู่ ป.6 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

9 นายสมชาย บัวเขียว ปวช. - -เจ้าหน้าท่ีงานผลิตการค้า

10 นางประนอม สรรพค้า ป.4 - -คนครัว

11 นางลัดดา แห้วเพ็ชร ป.4 - -คนครัว

12 นายบุญเกิด บังค า ป.4 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

13 นายอ านาจ ผลเรไร ป.4 - -คนงานกิจกรรมเกษตร

14 นางสาวชุติมา สุนทรอินทร์ ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานผลิตการค้า

15 นางสาวศิรินภา ศิวิใจ ปวช. - -เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด

16 นายช านาญ รัตนศรีโสภา ปวช. -คนงานกิจกรรมเกษตร

นางสาวจารุวรรณ อุปการะ วท.บ อุตสาหกรรม

เกษตร

- งานบริหารท่ัวไป

18 นางสาวกวินนา กวินยรรยง บช.บ. การบัญชี ธุรกิจเกษตร

19 นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร บช.บ. การบัญชี ธุรกิจเกษตร - งานการเงิน

20 นายประสาร สังวาลเพชร วท.บ. สัตวศาสตร์ 

(โคนม-โคเน้ือ)

สัตวศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

17

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี



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 106 97 139 342 44 35 79 15 13 28 449
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
 - สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์ (อศ.กช) - - -
 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ (ทวิศึกษา) 13 18 27 58 58
 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 15 34 35 84 84
 - สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 38 16 37 91 91
 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมเกษตร 27 14 16 57 57
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 13 15 24 52 52
3. ประเภทวิชา  เกษตรกรรม
 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 2 13 15 15
 - สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 25 11 36 36
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 3
 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมเกษตร 9 5 14 14
4. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 5 6 11 11
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) 15 13 28 28

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2562) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ......100..........คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ......-.......... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ......-.......... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ......-.......... คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ (108 อาชีพ)......200..........คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2562(ปีปัจจุบัน)

449

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

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 145 106 97 348 60 44 104 20 15 35 487

1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์ (อศ.กช) -

 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ (ทวิศึกษา) 30 13 18 61 61

 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 30 15 34 79 79

 - สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 30 38 16 84 84

 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมเกษตร 30 27 14 71 71

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 25 13 15 53 53

3. ประเภทวิชา  เกษตรกรรม

 - สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ (อศ.กช)

 - สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 15 2 17 17

 - สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 15 25 40 40
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15 3 18 18

 - สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 9

4. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 15 5 20 20

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) 20 15 35 35

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ......200.. คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......-......... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ......-.......... คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ......-.......... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. …....-…..... คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ (108 อาชีพ)........200.........คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 

487

ภาคเรียนท่ี 1/2563(ปีต่อไป)

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

Jin



หน่วย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวมผลผลิต

 1. แผนงาน 12,786,845 263,400   614,000    13,664,245 -                     2,046,900      15,711,145   
 - งบบุคลากร 1,248,310    1,248,310  -               1,248,310     
 - งบด าเนินงาน 1,629,220    235,900    566,000     2,431,120  -               2,431,120     
 - งบลงทุน 1,587,180    1,587,180  -               1,587,180     
 - งบเงินอุดหนุน 8,322,135    27,500      48,000       8,397,635  -               8,397,635     
 - งบรายจ่ายอ่ืน 2,046,900      2,046,900     

อาชีวต้านยาเสพติด 18,200                  
ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart famer 61,600                   
ส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 150,000                 
ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาฯ ตะวันออกเฉียงใต้ 50,000                   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพก าลังคนฯบริเวณชายแดน 50,000                   
การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 38,500                   
พัฒนารูปแบบและยกระดับภณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 490,000                 
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 21,000                  
พัฒนาการศึกษาวาชีพตามแนวพระราชด าริ 500,000                 
อาชีวพัฒนา 180,000                 
จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600                 
ปลูกจิส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 270,000                 
เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค 100,000                 

โครงการยุทธศาสตร์

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
 รวมท้ังส้ินเป็น

เงิน

ผลผลิต
 รวมโครงการ

ยุทธศาสตร์

Jin



1. ประมาณการรายรับ 29,832,110 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,053,970 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน -                บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,053,970        บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 25,778,140 บาท

งบบุคลากร 17,162,760      บาท

งบด าเนินงาน 1,601,900        บาท

งบลงทุน - บาท

งบเงินอุดหนุน 4,493,180        บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,520,300        บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 29,832,110 บาท
งบบุคลากร 19,324,560 บาท

 - เงินเดือน 11,593,320       บาท

 - ค่าจ้างประจ า 4,317,960      บาท

 - เงินวิทยฐานะ บาท

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,251,480         บาท

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 2,161,800         บาท

งบด าเนินงาน 6,443,935 บาท

 -  ตอบแทน 224,800            บาท

 -  ใช้สอย 1,175,600         บาท

 -  วัสดุ 3,959,485         บาท

 -  สาธารณูปโภค 1,084,050         บาท

งบลงทุน บาท

 - ครุภัณฑ์ -                  บาท

 -  ส่ิงก่อสร้าง -                  บาท

งบเงินอุดหนุน 1,013,880 บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี บาท

 -  อศ.กช. บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Jin



 -  ระยะส้ัน บาท

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)
 -  อุดหนุนโครงการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1,013,880         บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,800,000 บาท

 -โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

             30,000 บาท

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix 

It Center)

            250,000 บาท

 -โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระฯ

            150,000 บาท

  - พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน บาท

 - ส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียนของนักเรียน

นักศึกษา

บาท

 - การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช              10,000 บาท

 - โครงการปลูกจิส านึกรักป่า 

รักษาส่ิงแวดล้อม

             70,000 บาท

 - ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน

             20,000 บาท

 - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง              30,000 บาท

 - จัดงานประชุมวิชาการ 

อกท. ภาคเหนือ คร้ังท่ี 41

         1,000,000 บาท

 - จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

(ชาวต่างชาติ)

            240,000 บาท

โครงการตามภาระงาน

สถานศึกษา

         1,249,735 บาท

ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย บาท

Jin



หน่วย : บาท
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รวมท้ังส้ิน 18,462,760      235,900   66,000    18,764,660    4,493,180   495,500   30,000  1,750,000     6,768,680       4,053,970      244,800        29,832,110    

 - งบบุคลากร 17,162,760      -         -         17,162,760    1,813,100   -          -       -              1,813,100       348,700        -               19,324,560    

เงินเดือนข้าราชการ    11,593,320 11,593,320    -                11,593,320    

เงินวิทยฐานะ -               -                -               

เงินประจ าต าแหน่ง -               -                -               

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -               -                -               

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      4,317,960 4,317,960      -                4,317,960      

ค่าจ้างช่ัวคราว -                1,813,100 1,813,100       348,700        2,161,800      

ค่าตอบพนักงานราชการ      1,251,480 1,251,480      -                1,251,480      

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

 -  งบด าเนินงาน 1,300,000        235,900   66,000    1,601,900      1,666,200   495,500   -       -              2,161,700       2,455,535      224,800        6,443,935      

      - ค่าตอบแทน -                 -         -         -               -            -          -       -              -                -               224,800        224,800        

ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -               -                -               

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -               -                224,800 224,800        

เงินค่าสอนพิเศษ -               -                -               

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -               -                -               

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

เต็มข้ัน -               -                -               

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.

ภาคใต้ -               -                -               

      - ค่าใช้สอย                   -      120,000            -           120,000      133,200    100,000          -                   -             233,200       1,222,400                 -         1,575,600 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร    20,000 20,000 -                48,000 68,000

จัดหา พรบ.คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ -               -                

       30,000 
30,000



 ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

100,000 100,000 100,000 100,000          500,000 700,000

ค่าซ่อมแซมครุภันฑ์ -               -                200,000 200,000

ค่าซ่อมเคร่ืองมือทุ่นแรงฟาร์ม -               -                -               

ค่าซ่อมอาคารและระบบสา

ธารณูฯ -               -                400,000 400,000

ค่าจ้างเหมาบริการ -               133,200 133,200          44,400 177,600

ค่าเงินสมทบประกันสังคม -               -                -               

          - ค่าวัสดุ           260,950    115,900     66,000         442,850    1,488,000    395,500          -                   -          1,883,500       1,233,135                 -   3,559,485

วัสดุส านักงาน 230,950 11,900 242,850        42,500 42,500           250,130 535,480        

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,000 11,000          200,000 200,000          269,000 480,000        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -               -                -               

วัสดุการศึกษา 80,000 45,000 125,000        153,000 153,000          608,365 886,365        

วัสดุงานบ้านงานครัว -               -                -               



 ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

วัสดุอุปโภคบริโภค 30,000 10,000 40,000          1,488,000 1,488,000       1,528,000      

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา    24,000 24,000          -                640 24,640          

วัสดุคอมพิวเตอร์ -               -                105,000 105,000        

วัสดุก่อสร้าง -               -                -               

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -               -                -               

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

1,039,050

           -              -   

1,039,050 45,000

           -            -                   -              45,000                 -                   -   

1,084,050

ค่าโทรศัพท์             14,050 14,050 -                14,050

ค่าไปรษณีย์             25,000 25,000 -                25,000          

ค่าไฟฟ้า         1,000,000 1,000,000 -                1,000,000      

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต -                       45,000 45,000           45,000          

 - งบลงทุน -                 -         -               -            -          -       -              -                -               -               -               

  3.1 ครุภัณฑ์ -               -                -               
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -               -                -               

 - งบเงินอุดหนุน -                 -         -         -               1,013,880   -          -       -              1,013,880       -               -               1,013,880      

 - ค่าหนังสือเรียน -               596,000 596,000 596,000

 - ค่าเคร่ืองแต่งกาย -               280,800 280,800 280,800

 - อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน -               137,080 137,080 137,080

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -               -                -               

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                 -         -         -               -            -          30,000  1,750,000     1,780,000       -               20,000          1,800,000      

 -โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระฯ

-               150,000 150,000 150,000

 - ยกระดับคุณภาพการจัด

อาชีวศึกษาทวิภาคี

-               30,000 30,000 30,000

 - ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix 

It Center)

-                    250,000 250,000 250,000        
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

 - ส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง

เรียนของนักเรียนนักศึกษา

-               -                -               

 - การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช -               10,000 10,000 10,000          

 - ปลูกจิส านึกรักป่า รักษา

ส่ิงแวดล้อม

-               70,000 70,000 70,000          

 - ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน

-               -                20,000 20,000

 - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง -               30,000 30,000 30,000          

 - จัดงานประชุมวิชาการ อกท.

 ภาคเหนือ คร้ังท่ี 41

-               1,000,000 1,000,000 1,000,000      

 - จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

(ชาวต่างชาติ)

-               240,000 240,000 240,000        

 - โครงการงานฟาร์ม -                 -         -         -               -            -          -       -              -                1,249,735      -               1,249,735      

ผลิตนมพร้อมด่ืมสนับสนุนการ

ด่ืมนมในโรงเรียน

-               -                -               
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 รวม เงินรายได้ แหล่งเงินอ่ืน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

ห้องปฏิบัติการฟาร์มโคเน้ือ -               -                150,000 150,000        

ห้องปฏิบัติการฟาร์มไก่ไข่ -               -                131,400 131,400        

ห้องปฏิบัติการฟาร์มสุกร -               -                522,100 522,100        

ห้องปฏิบัติการฟาร์มโคนม -               -                324,500 324,500        

ฟาร์มพืชอาหารสัตว์ -               -                30,000 30,000          

ผลิตพืชไม่ใช้ดิน -               -                35,000 35,000          

การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 

ประจ าปี 2562

-               -                56,735 56,735          

เห็ดนางฟ้าภูฐาน ปีงบประมาณ

 2562

-               -                -               

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี -               -                -               -               -               



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
งบประมาณ

29,814,110 2,631,430 2,262,280 2,564,650 8,518,360 2,094,130 2,229,530 2,195,630 6,519,290 2,317,930 3,150,330 2,651,735 8,119,995 2,338,805 2,280,030 2,055,630 6,674,465 29,832,110

1 งานตามภาระงานประจ า 22,464,210 1,840,630 1,847,280 1,890,630 5,578,540 1,840,630 1,895,630 1,910,630 5,646,890 1,960,630 1,865,630 1,840,630 5,666,890 1,840,630 1,890,630 1,840,630 5,571,890 22,464,210

งบบุคลากร 17,162,760 1,430,230 1,430,230 1,430,230 4,290,690 1,430,230 1,430,230 1,430,230 4,290,690 1,430,230 1,430,230 1,430,230 4,290,690 1,430,230 1,430,230 1,430,230 4,290,690 17,162,760

เงินเดือนข้าราชการ งานการเงิน 11,593,320 966,110 966,110 966,110 2,898,330 966,110 966,110 966,110 2,898,330 966,110 966,110 966,110 2,898,330 966,110 966,110 966,110 2,898,330 11,593,320

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า งานการเงิน 4,317,960 359,830 359,830 359,830 1,079,490 359,830 359,830 359,830 1,079,490 359,830 359,830 359,830 1,079,490 359,830 359,830 359,830 1,079,490 4,317,960
ค่าตอบพนักงาน
ราชการ

งานการเงิน 1,251,480 104,290 104,290 104,290 312,870 104,290 104,290 104,290 312,870 104,290 104,290 104,290 312,870 104,290 104,290 104,290 312,870 1,251,480

งบด าเนินงาน 5,301,450 410,400 417,050 460,400 1,287,850 410,400 465,400 480,400 1,356,200 530,400 435,400 410,400 1,376,200 410,400 460,400 410,400 1,281,200 5,301,450

ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว อ.จนัทกานต์   2,161,800 180,150 180,150 180,150 540,450 180,150 180,150 180,150 540,450 180,150 180,150 180,150 540,450 180,150 180,150 180,150 540,450 2,161,800

ค่าจา้งเหมาพนักงาน
ท าความสะอาด

นาย
ศักด์ิสิทธ์ิ

      75,600 6,300 6,300 6,300 18,900 6,300 6,300 6,300 18,900 6,300 6,300 6,300 18,900 6,300 6,300 6,300 18,900 75,600

ค่าจา้งเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์

น.ส.สุริย์ริสสา     102,000 8,500 8,500 8,500 25,500 8,500 8,500 8,500 25,500 8,500 8,500 8,500 25,500 8,500 8,500 8,500 25,500 102,000

บริการค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ

น.ส.วาสนา     700,000 50,000 50,000 50,000 150,000 50,000 90,000 70,000 210,000 80,000 60,000 50,000 190,000 50,000 50,000 50,000 150,000 700,000

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล

อ.จนัทกานต์       68,000 5,600 6,400 5,600 17,600 5,600 5,600 5,600 16,800 5,600 5,600 5,600 16,800 5,600 5,600 5,600 16,800 68,000

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ น.ส.สุริย์ริสสา     200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและ
สาธารณูปโภค

นาย
ศักด์ิสิทธ์ิ

    400,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 70,000 30,000 30,000 130,000 30,000 30,000 30,000 90,000 400,000

พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์

น.ส.สุริย์ริสสา       30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

จดัซ้ือมันเชื้อเพลิง น.ส.สุริย์ริสสา     480,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 480,000

บริการฝากส่งส่ิงทาง
ไปรษณีย์

อ.จนัทกานต์       25,000 2,000 3,000 2,000 7,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 25,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก  จังหวัดตาก
หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ

บริการโทรศัพท์ อ.ละมุล       14,050 1,100 1,950 1,100 4,150 1,100 1,100 1,100 3,300 1,100 1,100 1,100 3,300 1,100 1,100 1,100 3,300 14,050

บริการอนิเตอร์เน็ต อ.ชยันต์       45,000 3,750 3,750 3,750 11,250 3,750 3,750 3,750 11,250 3,750 3,750 3,750 11,250 3,750 3,750 3,750 11,250 45,000

ระบบสาธารณูปโภค  
ค่าไฟฟา้

น.ส.สุริย์ริสสา
  1,000,000 83,000 87,000 83,000 253,000 83,000 83,000 83,000 249,000 83,000 83,000 83,000 249,000 83,000 83,000 83,000 249,000 1,000,000

งบลงทุน

  - ค่าครุภัณฑ์  - 

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง  - 

2 โครงการตามภาระ
งานสถานศึกษา

5,512,900 790,800 395,000 664,020 1,849,820 213,500 313,900 230,000 757,400 187,300 1,264,700 781,105 2,233,105 213,175 264,400 195,000 672,575 5,512,900

ฝ่ายวิชาการ

การเรียนการสอน
แผนกสามัญสัมพนัธ์

 อ.นงลักษณ์ 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

จดัซ้ือวัสดุ
ประกอบการเรียนการ
สอนแผนกวิชา

 อ.ผ่องพรรณ 70,000 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000

จดัการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 อ.โชติกร 39,000 20,000 20,000 19,000 19,000 39,000

จดัซ้ือวัสดุ
ประกอบการเรียนการ
สอนแผนกวิชาพชื

 อ.กญัญา 157,000 100,000 100,000 57,000 57,000 157,000

จดัซ้ือวัสดุ
ประกอบการเรียนการ
สอนแผนกวิชาสัตว

 อ.สุรสิทธ์ิ 67,365 40,000 40,000 27,365 27,365 67,365

ฝึกอบรมการใช้และ
บ ารุงรักษาแทรกเตอร์

 อ.โชติกร 6,000 6,000 6,000 6,000

จดัซ้ือวัสดุ
ประกอบการเรียนการ
สอนแผนกวิชาธุรกจิ

 อ.ละมุล 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

การเรียนการสอนทวิ
ศึกษา

 อ.หฤทัย 132,000 100,000 100,000 32,000 32,000 132,000

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน
ฝ่ายวิชาการ

 อ.พาฝัน 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ

พฒันาหลักสูตรตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ

 อ.หฤทัย 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000

งานวัดผลประเมินผล 
ปงีบประมาณ 2563

 อ.สุดารัตน์ 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

บริการข้อมูลข่าวสาร
งานหอ้งสมุด 2562

 อ.มนตรี 24,640 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,640 2,000 2,000 6,640 24,640

ส่ือการเรียนการสอน  อ.อรทัย 5,000 5,000 5,000 5,000

จดัการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

 อ.สุรสิทธ์ิ 224,800 112,400 112,400 112,400 112,400 224,800

จดัซ้ือหนังสือตาม
โครงการเรียนฟรี 15 
ป ีอย่างมีคุณภาพ

 อ.หฤทัย 596,000 284,000 284,000 312,000 312,000 596,000

ค่าเคร่ืองแต่งกาย  งานการเงิน 280,800 280,800 280,800 280,800

อดุหนุนอปุกรณ์การ
เรียน

 งานการเงิน 137,080 65,320 65,320 71,760 71,760 137,080

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรยีน นักศึกษา
จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์
ส านักงานฝ่ายพฒันฯ

 อ.ละมุล       30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

ปอ้งกนัสารเสพติดใน
สถานศึกษา

 อ.อรทัย       10,000     10,000 10,000 10,000

กจิกรรมไหว้ครู 2562  อ.ละมุล       15,000 15,000 15,000 15,000

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษาใหม่

 อ.ละมุล       30,000 30,000 30,000 30,000

กจิกรรมลูกเสือวิสามัญ
 ลูกเสือช่อสะอาด

 อ.โชติกร        5,000 5,000 5,000 5,000

กจิกรรมชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
2562

 อ.ละมุล       35,000 5800 5,800 11,600 3,100 2,900 6,000 2,900 2,900 2,900 8,700 5,800      2,900 8,700 35,000

สถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

 อ.ละมุล       10,000 5,000 5,000      5,000 5,000 10,000

แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

 อ.นงลักษณ์       25,000 10,000 10,000 20,000 5,000 5,000 25,000



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษา 

 อ.นาตยา       20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 2562

 อ.นาตยา        8,000 8,000 8,000 8,000

เย่ียมบา้นผู้เรียน 2562  อ.นาตยา       18,000 9,000 9,000 9,000 9,000 18,000

กจิกรรมกฬีาและ
นันทนาการ 2562

 อ.อรทัย       55,000 55,000 55,000 55,000

เต้นแอโรบดิเพือ่  อ.อรทัย        2,000 2,000 2,000 2,000
สร้างเสริมสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา

 อ.ชมพู่       30,000 15,000 15,000     15,000 15,000 30,000

บริการอาหารนักเรียน
ในโครงการปฏิรูป
การศึกษา

 อ.ผ่องพรรณ   1,488,000 690000 690,000   798,000 798,000 1,488,000

พฒันา อกท. หน่วย
ตาก

 อ.อรทัย     300,000 50,000 50,000 150,000 150,000 100,000 100,000 300,000

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร

บริหารทั่วไป อ.จนัทกานต์        8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000

จดัซ้ือวัสดุและ
อปุกรณ์ส านักงาน

อ.จนัทกานต์       15,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000

จดัซ้ือวัสดุและ
อปุกรณ์บริการด้าน
การเงิน

น.ส.วาสนา       30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000

จดัซ้ือวัสดุ และ
อปุกรณ์งานบญัชี

น.ส.นิศาชล       10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน
งานพสัดุ

น.ส.สุริย์ริสสา       20,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

ระบบเอกสารเพือ่งาน
ทะเบยีน

อ.นงลักษณ์        9,680 5,000 5,000 4,680 4,680 9,680

มอบใบประกาศนียบตัร อ.นงลักษณ์       10,000 10,000 10,000 10,000
งานประชาสัมพนัธ์ อ.ละมุล     100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

ฝ่ายแผนงานและ
ความรว่มมือ
ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายและ
ระบบควบคุมเครือข่าย

อ.ชยันต์       20,000 20,000 20,000 20,000



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ

ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 
Server

อ.ชยันต์       85,000     85,000 85,000 85,000

ส่งเสริมผลิตผลการค้า อ.ศรีสมร        5,000 5,000 5,000 5,000

งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2562

อ.กญัญา        8,800 8,800 8,800 8,800

ค่าวัสดุฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

 นางนิ่มนวล       30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

งานฟารม์

หอ้งปฏิบติัการฟาร์ม
โคนม

 อ.นริศ     324,500      25,000     25,000     25,000 75,000     25,000     25,000     30,000 80,000     44,500     25,000     25,000 94,500     25,000     25,000     25,000 75,000 324,500

หอ้งปฏิบติัการฟาร์มโค
เนื้อ

 อ.ณรงค์     150,000      10,000     10,000     10,000 30,000     10,000     10,000     20,000 40,000     30,000     10,000     10,000 50,000     10,000     10,000     10,000 30,000 150,000

หอ้งปฏิบติัการฟาร์ม
สุกร

 อ.ศรีสมร     522,100      43,000     43,000     43,000 129,000     43,000     43,000     43,000 129,000     49,100     43,000     43,000 135,100     43,000     43,000     43,000 129,000 522,100

หอ้งปฏิบติัการฟาร์ม
ไกไ่ข่

 อ.สมบรูณ์
ชาญ

    131,400      10,000     10,000     10,000 30,000     21,400     10,000     10,000 41,400     10,000     10,000     10,000 30,000     10,000     10,000     10,000 30,000 131,400

จดัท าแปลงหญ้าพชื
อาหารสัตว์

 อ.ศรีสมร       30,000      5,000 5,000      5,000 5,000     10,000 10,000     10,000 10,000 30,000

ผลิตพชืไม่ใช้ดิน 2562  อ.ชมพู่       35,000 25,000 25,000 10,000 10,000 35,000

การปลูกข้าวหอมมะลิ
 105 ประจ าป ี2562

 อ.กญัญา       56,735 30,000 30,000 26,735 26,735 56,735

3 โครงการตาม พ.ร.บ.
ตามงบประมาณ

1,835,000 10,000 1,070,000 40,000 20,000 55,000 115,000 170,000 20,000 30,000 220,000 285,000 125,000 20,000 430,000 1,835,000

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
ส้ัน

 อ.สุรสิทธ์ิ       45,000 25,000 25,000 20,000 20,000 45,000

ฝึกอบรม 108 อาชีพ  อ.ผ่องพรรณ       10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่
ชุมชน (Fix It Center)

 อ.โชติกร     250,000 150,000 150,000 100,000 100,000 250,000



ที่ ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
 งาน/

แผนกที่ใช้
จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62

รวมไตรมาส
 1

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63
รวมไตรมาส

 2
เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63

รวมไตรมาส
 3

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมไตรมาส

 4
รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563งาน/โครงการ/
กิจกรรมงบรายจ่าย/

รายการ

 -โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อสิระฯ

 อ.ละมุล     150,000 150,000 150,000 150,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพการจดั
อาชีวศึกษาทวิภาคี

 อ.มนตรี       30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000

การอนุรักษ์พนัธ์ุกรรม
พชื

 อ.มนตรี       10,000 10,000 10,000 10,000

โครงการปลูกจสิ านึก
รักปา่ รักษาส่ิงแวดล้อม

 อ.ละมุล       70,000 70,000 70,000 70,000

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีง

 อ.ศรีสมร       30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

จดังานประชุมวิชาการ
ระดับภาค ภาคเหนือ 
คร้ังที่ 41

 อ.ละมุล   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

จา้งครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษ(ครู
ชาวต่างชาติ)

 อ.พาฝัน     240,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 240,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้
เงิน สอศ./
สถานศึกษา)

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

ชีวะวิถีเพือ่การพฒันา
อย่างย่ังยืน

 อ.กญัญา        2,000 20,000 20,000 20,000



ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร

ฝ่ำยวิชำกำร

1 การเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 20,000  อ.นงลักษณ์

2 จัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 70,000  อ.ผ่องพรรณ

3 การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 39,000  อ.โชติกร

4 การเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 157,000  อ.กัญญา

5 การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 67,365  อ.สุรสิทธ์ิ

6 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 224,800  อ.สุรสิทธ์ิ

7 ฝึกอบรมการใช้และบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ 2/2562, 1/2563 6,000  อ.โชติกร

8 การเรียนการสอนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร 30,000  อ.ละมุล

9 การเรียนการสอนทวิศึกษา 132,000  อ.หฤทัย

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 5,000  อ.พาฝัน

11 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 6,000  อ.หฤทัย

12 วัดผลและประเมินผล ปีงบประมาณ 2563 30,000  อ.สุดารัตน์

13 บริการข้อมูลข่าวสารงานห้องสมุด 2563 24,640  อ.มนตรี

14 ส่ือการเรียนการสอน 5,000  อ.อรทัย

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ

15 การป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา         10,000  อ.อรทัย

16 พัฒนา อกท.หน่วยตาก 300,000        อ.อรทัย

17 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือช่อสะอาด 5,000           อ.โชติกร

18 ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 2563         35,000  อ.ละมุล

19 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 25,000         อ.นงลักษณ์

20 มอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา         10,000  อ.นงลักษณ์

21 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา         10,000  อ.ละมุล

22 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่         30,000  อ.ละมุล

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติตำมแผนปฏิบัติกำร



ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร

23 กิจกรรมไหว้ครูประจ าปี 2563         15,000  อ.ละมุล

24 จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         30,000  อ.ละมุล

25 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาปี 2563 20,000         อ.นาตยา

26 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปี 2563 8,000           อ.นาตยา

27 เย่ียมบ้านผู้เรียน ปี 2563 18,000         อ.นาตยา

28 กีฬาและนันทนาการ ประจ าปี 2563 55,000         อ.อรทัย

29 เต้นอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 2,000           อ.อรทัย

30 สร้างเสริมสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา         30,000  อ.ชมพู่

31 บริการอาหารนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 1,488,000    อ.ผ่องพรรณ

32 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน         45,000 อ.สุรสิทธ์ิ

33 ฝึกอบรม 108 อาชีพ         10,000 อ.ผ่องพรรณ

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

34 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 2,161,800 อ.จันทกานต์

35 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด         75,600 นายศักด์ิสิทธ์ิ

36 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์        102,000 สุริย์ริสสา

37 ระบบสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้า     1,000,000 สุริย์ริสสา

38 บริการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        700,000 น.ส.วาสนา

39 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล         68,000 อ.จันทกานต์

40 บริหารงานท่ัวไป 8,000          อ.จันทกานต์

41 จัดซ้ือวัสดุและอปกรณ์ส านักงานงานบุคลากร 15,000        อ.จันทกานต์

42 บริการฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์         25,000 อ.จันทกานต์

43 บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์        200,000 น.ส.สุริย์ริสสา

44 ซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี        400,000 นายศักด์ิสิทธ์ิ

45 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์         30,000 น.ส.สุริย์ริสสา

46 จัดซ้ือมันเช้ือเพลิง        480,000 น.ส.สุริย์ริสสา

47 ค่าบริการโทรศัพท์         14,080 อ.ละมุล



ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร

48 บริการอินเตอร์เน็ต         45,000 อ.ชยันต์

49 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์บริการด้านการเงิน 30,000        น.ส.วาสนา

50 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานบัญชี 10,000        น.ส.นิศาชล

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงานงานพัสดุ 20,000        น.ส.สุริย์ริสสา

52 จัดระบบเอกสารเพ่ืองานทะเบียน 9,680          อ.นงลักษณ์

53 ประชาสัมพันธ์ 100,000       อ.ละมุล

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 30,000        นางน่ิมนวล
55 ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้องควบคุมเครือข่าย 

(Server)
20,000        อ.ชยันต์

56 ปรับปรุงระบบแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต (Server) 85,000        อ.ชยันต์
57 ส่งเสริมผลิตผลการค้า 5,000          อ.ศรีสมร

58 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           8,800 อ.กัญญา
59 ห้องปฏิบัติการฟาร์มโคนม        324,500 อ.นริศ

60 ห้องปฏิบัติการฟาร์มโคเน้ือ        150,000 อ.ณรงค์
61 ห้องปฏิบัติการฟาร์มสุกร        522,100 อ.ศรีสมร

62 ห้องปฏิบัติการฟาร์มไก่ไข่        131,400 อ.สมบูรณ์ชาญ
63 ผลิตพืชไม่ใช้ดิน         35,000 อ.ชมพู่

64 จัดท าแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์         30,000 อ.ศรีสมร
65 การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ประจ าปีงบประมาณ 2563         56,735 อ.กัญญา

โครงกำรยุทธศำสตร์

66 ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)        250,000 อ.โชติกร

67 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี         30,000 อ.มนตรี

68 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา        150,000 อ.ละมุล

69 การอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ         10,000 อ.มนตรี

70 โครงการปลูกจิส านึกรักป่า รักษาส่ิงแวดล้อม         70,000 อ.ละมุล

71 ชีวะวิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน         20,000 อ.กัญญา



ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร  จ ำนวนเงิน  เสนอโครงกำร

72 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         30,000 อ.ศรีสมร

73 จัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ คร้ังท่ี 41     1,000,000 รองอดิธร

74 จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)        240,000 อ.หฤทัย


