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คํานํา 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล             
จังหวัดสตูลนี้ จัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดนโยบายให้สถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็น
ประจําทุกปี นั้น 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือกําหนดทิศทางใน             
การบริหารงานได้โดยสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน               
การดําเนินงานตามแผนงาน  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                      
ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ท้ายนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการเล่มนี้         
จะเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2566 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป  

 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ข- 
สารบัญ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2566            หน้า 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ 1 บทนํา          1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา        2 
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา      5 
 - ข้อมูลบุคลากร         6 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา        9 
ส่วนที่ 3            
 - ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    10 
 - สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     12 
ภาคผนวก 
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2566 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปรัชญา 
วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งจัดการศึกษาอาชีวะเกษตรแนวใหม่ สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็นศูนย์กลาง     
การให้บริการวิชาการและพัฒนาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1. ผลิตพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของการสร้าง
ผู้ประกอบการ  
 2. บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวะเกษตรให้มีมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม 
 4. พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชน 
 5. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ 
 วิชาชีพเด่น เน้นเทคโนโลยี 
อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี มีคุณธรรม 
ปรัชญา 
 ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  พัฒนา 
2. ยุทธศาสตร์ 
 1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. เป้าหมาย 
 1. เยาวชนและประชาชนได้เรียนวิชาชีพตามความต้องการและพัฒนาอาชีพตนเองได้ 
 2. สร้างความเชื่อถือและยอมรับจากสังคม 
 3. สร้างแรงจูงใจในการศึกษามากข้ึน 
 4. สร้างองค์ความรู้ใหม่พัฒนาคุณภาพวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นแหล่งความรู้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
ชื่อภาษาอังกฤษ Satun College of Agriculture and Technology 
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนประชาสงเคราะห์  ต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 91130 
โทรศัพท์ โทร. 0-7475-2407 , 081-609-1424 
โทรสาร โทร.  0-7475-2407 
เว็บไซต์ www.satunatc.ac.th 
อีเมล ์: Saraban@satunatc.ac.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 1,993 ไร ่
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 อาคารอ านวยการ 1 หลัง 
2 โรงอาหาร 1 หลัง 
3 หอสมุด 1 หลัง 
4 ร้านค้าสหการ 1 หลัง 
5 อาคารพัสดุ 1 หลัง 
6 แท็งก์น้ าประปา 1 หลัง 
7 ระบบน้ าดื่ม 1 ระบบ 
8 อาคารจอดรถนักเรียน 1 หลัง 
9 อาคารที่พักยาม 1 หลัง 
10 บ้านพักครู 32 หลัง 
11 อาคารสาธารณประโยชน์ 2 หลัง 
12 อาคารฝึกอบรม 1 หลัง 
13 บ้านพักรับรอง 1 หลัง 
14 หอพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือ

ชีวิต 
2 หลัง 

15 บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือชีวิต 68 หลัง 
16 อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 2 หลัง 

http://www.satunatc.ac.th/


3 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
17 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 
18 อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 
19 อาคารทรงงาน 1 หลัง 
20 หลังคาคลุมอเนกประสงค์ 1 หลัง 
21 อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

22 อาคารเรียน 1 หลัง 
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร   

23 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 หลัง 
24 อาคารโรงรถแทรคเตอร์ 1 หลัง 
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์   

25 อาคารเรียน 1 หลัง 
26 อาคารสุขา 1 หลัง 
27 คอกโคเนื้อ 2 หลัง 
28 คอกโคนม 1 หลัง 
29 โรงรีดนม 1 หลัง 
30 คอกสุกรพันธุ์ 1 หลัง 
31 คอกสุกรขุน 1 หลัง 
32 คอกไก่ 3 หลัง 
33 คอกเป็ด 1 หลัง 
34 คอกแพะ 1 หลัง 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์   

35 อาคารส านักงานคณะวิชา 1 หลัง 
36 อาคารสุขา 1 หลัง 
37 อาคารเรียน 2 หลัง 
38 อาคารเรือนเพาะช า 4 หลัง 
39 อาคารขยายพันธุ์ไม้ผล 1 หลัง 
40 อาคารเห็ดวัสดุทางการเกษตร 1 หลัง 
41 อาคารพืชไร่ 1 หลัง 



4 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
 แผนกวิชาประมง   

42 อาคารเรียนและส านักงานแผนกวิชา 1 หลัง 
43 บ่อเลี้ยงปลา (ซีเมนต์) 34 บ่อ 
44 อาคารเลี้ยงตะพาบน้ า 1 หลัง 
45 บ่อเลี้ยงจระเข้ 3 บ่อ 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

46 อาคารเรียนและส านักงานแผนกวิชา 1 หลัง 
47 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร 1 หลัง 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

48 อาคารและส านักงานแผนกวิชา 1 หลัง 
 
 



5 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

นายเจตน์  เกตุมุหยะ๊ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสุธ ี เกื้อเกตุ  

 

ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวฟ้าอรุณ  คงอาสา 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสราวธุ  เย็นเอง 
) 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางอรษา  ศรีสุขใส 

งานบุคลากร 
นางโณเรีย  สอเหรบ 

งานการเงิน 
นายณัฐนันท์ เกตนุ้ย 

งานการบัญชี 
นางสาวอารีรัตน์ ชะนะทอง 

งานพัสดุ 
นายสิทธิชัย  ฤทธิเดช 

งานอาคารสถานท่ี 
นายนาทชัย  เถ่ือนทิม 

งานทะเบียน 
นางวิไลลักษณ์  เจริญสุข 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายนภดล  ชูกระชั้น 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางปริณดา  ไพจิตจินดา 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางสาววิภาวี  แก้ววิจิตร 

งานปกครอง 
นายพิจิตร  รักงาม 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางปริณดา  ไพจิตจินดา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายนิรุทธ  เกตุนุ้ย 

งานโครงการพเิศษและบรกิารชุมชน 

นายวินัย  เต็มศรี 

แผนกวิชาสาขาท่ีเปิดสอน (หัวหน้าแผนกวิชา) 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  นางโณเรีย  สอเหรบ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์  นางเจนจิรา  เกื้อเพชรแก้ว 
แผนกวิชาสัตวสาสตร์ นายทองเจือ  แดงชื่น 
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นายประพัฒน์  ศรีสุขใส 
แผนกวิชาเคร่ืองกล นายไพศาล เทศอาเส็น 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวฟ้าอรุณ  คงอาสา 
เแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายสิทธิชัย  ฤทธิเดช 
แผนกวิชาเกษตรศาสตร์   นายวิชาญ  ช านาญคราด 

งานพฒันาหลักสตูรการเรียนการสอน 
นางสาวณฐมน  ปานรงค์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางช่อผกา  ฤทธิรัตน์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางกอเยาะ  วัฒนะ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสมพิศ  ศรียาเทพ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายพิจิตร  รักงาม 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางรุ่งนภา  แซ่อึ้ง 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสิทธิชัย  ฤทธิเดช 

งานความร่วมมือ 
นายประพัฒน์  ศรีสุขใส 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นายสราวุธ  เย็นเอง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวตาณิกา  ฤทธิรัตน์ 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางอันธิกา  ฟิเล่ 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นายวิชาญ  ช านาญคราด 

งานฟาร์มพืช 
นางเจนจิรา  เกื้อเพชรแก้ว 

งานฟาร์มสัตว์ 
นายทองเจือ  แดงชื่น 

งานฟาร์มประมง 
นายประพัฒน์  ศรีสุขใส 

งานบริการเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 
นายไพศาล  เทศอาเส็น 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอมะนัง 
นางสาววันเพ็ญ  สิตะพงศ์ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ  รวม  23  คน  (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายเจตน์         เกตุมุหย๊ะ ป.ตร ี ผู้อ านวยการ   
นายสธุี           เก้ือเกตุ ป. โท รองผู้อ านวยการ   
นางรุ่งนภา      แซ่อ้ึง ป. โท ข้าราชการครู อุสาหกรรมเกษตร หัวหน้างานวางแผนงานและ

งบประมาณ 
นายวนิัย         เต็มศรี ป. ตรี ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวหน้างานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 
นางวไิลลักษณ ์ เจริญสุข ป. โท ข้าราชการครู อุสาหกรรมเกษตร หัวหน้างานทะเบียน 
นางอันธิกา ฟิเล่ ป. ตรี ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางสาวฟา้อรุณ   คงอาสา ป. โท ข้าราชการครู อุสาหกรรมเกษตร ท าหน้าที่รองฝ่ายวิชาการ/ 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

นายประพัฒน ์ ศรีสุขใส ป. ตรี ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/
ความร่วมมือ/ฟาร์มประมง 

นายวชิาญ ช านาญคราด ป. ตรี ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน/
แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ 

นายทองเจือ แดงชื่น ป. โท ข้าราชการครู สัตวศาสตร ์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์/
หัวหน้างานฟาร์มสัตว ์

นายสราวุธ เย็นเอง ป. โท ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ/หัวหน้างานวิจัยฯ 

นายไพศาล เทศอาเส็น ป. ตรี ข้าราชการครู ช่างกลเกษตร หัวหน้างานบริการและซ่อมบ ารุง            
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม/แผนกวิชาเครื่องกล 

นางสาวณฐมน ปานรงค ์ ป. ตรี ข้าราชการครู ช่างกลเกษตร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร               
การเรียนการสอน 

นางสาววนัเพ็ญ สิตะพงศ ์ ป. โท ข้าราชการครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าหน้าท่ีรองฝ่ายพัฒนาฯ/ หัวหน้างาน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอมะนัง 

นางสาวโณเรีย สอเหรบ ป.ตร ี ข้าราชการครู สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานบุคลากร/ 
แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์

นางปริณดา   ไพจิตจินดา ป.ตร ี ข้าราชการครู สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางเจนจิรา    เก้ือเพชรแก้ว ป. ตรี ครูผู้ช่วย พืชศาสตร ์ หัวหน้างานฟาร์มพืช/ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

นายสทิธิชัย ฤทธิเดช ป.ตร ี ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานพัสดุ/ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายนภดล   ชูกระชั้น ป.ตร ี ครูผู้ช่วย สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นายพิพฒัน์พงศ ์ โต๊ะหมอ ป.ตร ี ครูผู้ช่วย สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยงานวจิัยฯ 

นางสาววิภาว ี แก้ววิจิตร ป.ตร ี ครูผู้ช่วย สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายณัฐนันท ์ เกตุนุ้ย ป. ตรี ข้าราชการพลเรือน เจ้าพนักงานการเงิน หัวหน้างานการเงิน 
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ลูกจ้างประจ า  รวม  3  คน 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที ่

สอนสาขาวิชา 
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายพงษ์พจน ์ หลงเก ม. 6 ช่างยนต ์ - ประจ างานพัสดุ (ยานพาหนะ) 

นายบุญธรรม ศรีอินทร์ ม. 3 ช่างไม ้ - ประจ างานฟาร์มสัตว ์
นายประกาย  ประดิษฐ์วงศ์กูล ม. 3 ช่างไม ้ - ประจ างานฟาร์มสัตว ์
 

พนักงานราชการ  รวม  11  คน  (ท าหน้าที่สอน/ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายพิจิตร รักงาม ป. ตรี พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานปกครอง/ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางกอเยาะ วัฒนะ ป. ตรี พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายนาทชัย เถ่ือนทิม ป. ตรี พนักงานราชการ ช่างกลเกษตร หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางสาวตาณิกา    ฤทธิรัตน ์ ป. ตรี พนักงานราชการ สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

นางสมพิศ ศรียาเทพ ป. ตรี พนักงานราชการ สัตวศาสตร ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายนิรุทธ เกตุนุ้ย ป. ตรี พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวอารีรัตน์    ชะนะทอง ป. ตรี บริหารงานทั่วไป - งานบัญชี 

นางสาวอัยนาอ์     หมวดเก้า ป. ตรี บริหารงานทั่วไป - งานพัสด ุ

นางอรษา ศรีสุขใส ป. ตรี บริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวจฑุามณี    ด าสไีหม ป. ตรี บริหารงานทั่วไป - สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพฯ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  บุญสุข ป. ตรี พนักงานบริการ - งานธุรการ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  26  คน  (ท าหน้าที่สอน/ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

นายวชัระ ไกรรักษ์ ป. ตรี ครูจ้างสอน สัตวศาสตร ์ รับผิดชอบงานฟารม์แพะ 
นางช่อผกา ฤทธิรัตน์ ป. ตรี ครูจ้างสอน สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวทพิย์สุดา ม้องพร้า ป. ตรี ครูจ้างสอน สามัญสัมพนัธ ์ ประจ างานแนะแนวอาชีพฯ 

นางสาวสกุณา ขาวเขาไคร ป.ตร ี ครูจ้างสอน พืชศาสตร ์ รับผิดชอบสวนยางพารา ไม้ผล
พืชไร่และพืชผกั 

นางสาวจิรัฎตกิาญจน ์ เพลงพิโรจน์ ป.ตร ี ครูจ้างสอน พืชศาสตร ์ รับผิดชอบสวนปาล์มน้ ามันและ
แปลงมะนาว 

นางสาวปัทมา ขุนบุรี ป.ตร ี ครูจ้างสอน - รับผิดชอบงานไม้ดอกไม้ประดับ 
พืชไร้ดินและยางพารา 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที ่

นายนิกร              บุญสนทิ ป. ตรี เจ้าหน้าที ่ - พนักงานขับรถ 
นายสมศักดิ์          ฉางวาง ปวส. เจ้าหน้าที ่ - งานอาคารสถานที ่
นายกิตติพร วอลีมาแย ปวช. เจ้าหน้าที ่ - งานอาคารสถานท่ี 

นายมนสิช            ฤทธิรัตน์ ป. ตร ี เจ้าหน้าที ่ - งานพสัด ุ
นางสาวกิตติยา แก้วเหมือน ป. ตร ี เจ้าหน้าที ่ - งานการเงนิ 
นางสาววชิญา โสบุญ ป. ตร ี เจ้าหน้าที ่ - งานธุรการ 
นางสาวศศิวมล คชมุข ป. ตร ี เจ้าหน้าที ่ - งานธุรการ 
นางสาวเหมือนฝัน   ทองดีนุ้ย ป. ตรี เจ้าหน้าที ่ - งานธุรการ 
นางสาววชิราภรณ ์ ทองจันทร ์ ปวส. เจ้าหน้าที ่ - งานทะเบียน 
นางสาววชิุตา สาอีซา ป. ตร ี เจ้าหน้าที ่ - งานพัสดุ/ศูนยฝ์ึกอาชีพฯ 

นางสาวอติกานต ์ ทองค า ปวส. เจ้าหน้าที ่ - งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
นายอนิรุจน์         เกื้อเพชรแก้ว ป. ตรี เจ้าหน้าที ่ - งานฟาร์มและโรงงาน 
นายธีรภัทร เทพฉิม ปวส. เจ้าหน้าที ่ - งานฟาร์มประมง 
นายภานุชติ สุนแก้ว ม. 3 เจ้าหน้าที ่ - งานฟาร์มสัตว ์
นายเสถียร            พงษ์นวล ป.4 เจ้าหน้าที ่ - คนงานฟาร์มพชื 
นายปราโมทย์        แซ่ซั้ว ปวส. เจ้าหน้าที ่ - บริการเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 

นายสมผล ขะสุวรรณ ป. 6 ยาม - ยาม 
นายกิตติศักดิ ์ คงทอง ป.6 ยาม - ยาม 
นายคลาย มะลิทอง ป.4 ยาม - ยาม 
นายวีระ             แก้วประเสริฐ ป. 6 ยาม - ยามประจ าศูนย์ฝึกอาชีพฯ 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
เป้าหมายจ านวน นักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

ประเภทวิชา/สาขา 
รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน/นักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2565 
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 
1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

        

 - สาขางานช่างเกษตร 15 6 9 - - - - 30 
 - สาขางานการผลิตพชื - - 8 - - - - 8 
 - สาขางานการผลิตสัตว ์ - - 5 - - - - 5 
 - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 3 - - - - 7 
 - สาขางานผลิตสัตว์น้ า 17 15 14 - - - - 46 
 - สาขางานการเกษตร  13 19 32 - - - - 64 
 - สาขางานเกษตรศาสตร์ - - - - - - - - 
 - สาขางานพชืสวน - - - 11 20 - - 31 
 - สาขางานการผลิตสัตว ์ - - - 8 9 - - 16 
 - สาขางานการเกษตร - - - 14 23 - - 37 
2. ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

        

 - สาขางานเพาะเลีย้งสตัวน์  า้ - - - 9 21 - - 30 
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาพาณิชยการ 

        

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 9 - - - - 9 

รวมทั้งสิ้น 47 42 80 42 73 - - 284 
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1. ประมาณการรายรบั 44,190,221       บาท

     ก. เงนิรายได้ (บกศ.) ยกมา 6,000,000         บาท

         - ยอดยกมาจากปปีจัุบนั 3,000,000         บาท

         - คาดวา่มีรายรับในปต่ีอไป 3,000,000         บาท

     ข. เงนิงบประมาณ ป ี2566 ที่คาดว่าจะได้รบั 38,190,221       บาท

          งบบคุลากร 16,035,101       บาท

          งบด าเนินงาน 1,396,900         บาท

          งบลงทนุ 16,164,000       บาท

          งบเงินอุดหนุน 3,197,320         บาท

          งบรายจ่ายอื่น 1,396,900         บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 43,413,316       บาท

          งบบคุลากร 18,328,191       บาท

                - เงินเดือน 10,568,665       บาท

                - เงินวทิยฐานะ 697,200           บาท

                - เงินประจ าต าแหน่ง 403,200           บาท

                - ค่าจ้างประจ า 1,135,884         บาท

                - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,230,162         บาท

                - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ 2,293,080         บาท

          งบด าเนินงาน 2,824,120         บาท

                - ค่าตอบแทน 261,000           บาท

                - ค่าใช้สอย 1,071,620         บาท

                - ค่าวสัดุ 590,000           บาท

                - ค่าสาธารณูปโภค 901,500           บาท

          งบลงทนุ 16,164,000       บาท

                - ค่าครุภณัฑ์ 2,500,000         บาท

                - ค่าส่ิงก่อสร้าง 13,664,000       บาท

ส่วนที ่3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตลู
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          งบเงนิอุดหนุน 1,375,200         บาท
                - ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 13,000             บาท
                - ค่าหนังสือเรียน 340,000           บาท
                - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 118,500           บาท
                - ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 78,200             บาท
                - ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน 153,000           บาท
                - ค่าจัดการเรียนการสอน 500,000           บาท
                - ทนุอุดหนุนเฉลิมราชกุมารี 102,500           บาท
                - ค่าอุดหนุน อกท. 70,000             บาท
                - ค่าอุดหนุนนักเรียนชนบท อศกช. -                  บาท

          งบรายจ่ายอ่ืน 4,721,805         บาท

                - โครงการตามนโยบายของ ศอส. และ

                  สถานศึกษาจ านวน 113 โครงการ (4 ฝ่าย)

                      1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร          1,182,190 

                      2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1,870,754         

                      3. ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 1,456,885         

                      4. ฝ่ายวชิาการ 211,976           

                       ยอดคงเหลือ 776,905            
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หน่วย : บาท

เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

 - งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ    10,568,665 10,568,665    10,568,665  

เงินวิทยฐานะ   697,200 697,200     697,200     

เงินประจ าต าแหน่ง   403,200 403,200     403,200     

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     1,135,884 1,135,884  1,135,884  

ค่าตอบพนักงานราชการ     3,230,162 3,230,162  3,230,162  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ 543,480  307,200  426,000  1,276,680  1,016,400  2,293,080  

รวมงบบุคลากร     16,035,111 16,035,111    543,480     307,200     426,000     -           1,276,680  1,016,400  18,328,191    

 -  งบด าเนินงาน
      - ค่าตอบแทน
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 50,000       20,000       70,000      70,000      

เงินค่าตอบแทนครูรายชั่วโมง 21,000       70,000       100,000     191,000     191,000     

รวมค่าตอบแทน 71,000      20,000      70,000      100,000     261,000     261,000     

ส่วนที ่3.1
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตลู

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

      - ค่าใชส้อย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000       30,000      50,000       20,000       100,000     170,000     400,000     600,000     

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 60,000       60,000      60,000      

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 20,000       20,000      20,000      

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000      50,000      

ค่าจ้างเหมาบริการ 156,000     156,000     

ค่าเงินสมทบประกันสังคม    105,320 105,320     105,320     

ค่าประกันภัยรถยนต์ 50,300      50,300      

ค่าซ่อมเคร่ืองทุน่แรง 30,000       30,000      30,000      

รวมค่าใชส้อย      105,320 60,000      -           30,000      195,320     -           50,000      20,000      120,000     30,000      220,000     656,300     1,071,620  

 - ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 20,000       20,000      20,000       20,000       40,000      40,000      100,000     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000       150,000     100,000     300,000     

วัสดุการศึกษา 100,000     100,000     100,000     

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 5,000         5,000        5,000        10,000      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000       20,000      10,000       10,000      30,000      

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000       20,000       50,000      50,000      
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

รวมค่าวัสดุ 90,000      90,000      205,000     60,000      -           90,000      355,000     145,000     590,000     

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)
ค่าโทรศัพท/์อินเตอร์เน็ต 70,000       70,000      30,000      100,000     

ค่าไปรษณีย์ 1,500         1,500        1,500        

ค่าไฟฟ้า 400,000     400,000     200,000     200,000     200,000     800,000     

รวมค่าสาธารณูปโภค 401,500     70,000      471,500     200,000     200,000     230,000     901,500     

รวมงบด าเนินงาน   105,320   551,500     70,000     30,000     756,820     476,000     110,000     40,000   280,000   130,000  1,036,000  1,031,300  2,824,120 

 - งบลงทุน
ครุภัณฑ์
 - ชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มการเกษตร 2,500,000   2,500,000  2,500,000  

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
 - อาคารศูนย์วิทยาบริการ 13,664,000   13,664,000    13,664,000    

รวมงบลงทุน 16,164,000    16,164,000    16,164,000    

 - งบเงินอุดหนุน
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 13,000       13,000      13,000      

ค่าหนังสือเรียน 340,000     340,000     340,000     

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 118,500     118,500     118,500     
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 78,200       78,200      78,200      

ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน 153,000     153,000     153,000     

ค่าจัดการเรียนการสอน 500,000     500,000        500,000     

ทุนอุดหนุนเฉลิมราชกุมารี 102,500     102,500     102,500     

ค่าอุดหนุน อกท. 70,000       70,000      70,000      

ค่าอุดหนุนนักเรียนชนบท อศกช. -            -           -           

รวมงบเงินอุดหนุน 1,362,200  13,000      1,375,200     1,375,200  

งบรายจ่ายอ่ืนๆ
โครงการตามนโยบาย สอศ. และสถานศึกษา

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทัว่ไป 14,070       14,070      14,070      

วัสดุส านักงาน บุคลากร 14,640       14,640      14,640      

อบรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน 30,000       30,000      

การบริหารงานการเงิน 4,800         4,800        4,800        

งานบัญชี 600           600          600          

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง วษท.สตูล 30,000       30,000      30,000       60,000      

จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างรถ วษท.สตูล 11,200       11,200      11,200      
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

จัดท าประกันชั้น 1 และ พ.ร.บ. รถยนต์ทางราชการ 50,300       50,300      

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ 50,000       50,000      100,000     100,000     150,000     

จ้างพนักงานท าความสะอาด (แม่บ้าน) 156,000     156,000     

ปรับปรุงห้องน้ าครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ 49,700       49,700      49,700      

ปรังปรุงภูมิทัศน์แผนกสัตวศาสตร์ 8,400         8,400        8,400        

สร้างคูระบายน้ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 96,000       96,000      

พิธมีอบประกาศนียบัตรแกผู้่ส าเร็จการศึกษาและปัจฉมินิเทศ 33,610       33,610      33,610      

งานทะเบียน -            9,905         9,905        9,905        

ประชาสัมพันธ์ 56,510       56,510      

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 29,455       29,455      29,455      

ฟื้นฟฟูาร์มเพื่อเปล่ียนแปลงสู่ฟาร์มมาตรฐานสถานศึกษา (College Smart Farm) 5,000         5,000        5,000        

จา้งเหมาบริการยาม และคนงานทัว่ไป 402,000     402,000     

กอ่สร้างศาลาพระพทุธรูป วษท.สตูล -           

ปรับปรุงภมูทิศันพ์ื้นที่ข้างโดมเขาค้อม (ถมพื้นที)่ -           

รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร -           14,640      50,600      -           65,240      133,610     23,305      11,200      48,325      79,700      296,140     820,810     1,182,190  

โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2566 4,500         4,500        4,500        
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ติดต้ังระบบสารสนเทศการบริหารจดัการอาชีวศึกษา (RMS) 79,700       79,700      

อบรมใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS) 67,700       67,700      

พัฒนางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 38,964       38,964      38,964      

งานวิจยัพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 35,000       35,000      35,000      

โครงการวิทยาศาสตร์ 8,000         8,000        8,000        

พัฒนาศูนย์และเรียนรู้เทคโนโลยีด้าน

การเกษตรและนวัตกรรม AIC
5,000         5,000        5,000        

พฒันาชีวภณัฑ์เทคโนโลยีด้านการเกษตรและ

ประมงเพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้สู่สาธารณชน
4,500         4,500        4,500        

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 13,880       13,880      13,880      

พัฒนางานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจการค้า 11,300       11,300      11,300      

หารายได้ระหว่างเรียน 1,120         1,120        1,120        

ศึกษาดูงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 9,950         9,950        9,950        

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธรุกิจและประเมินแผนธรุกิจ 21,900       21,900      21,900      

สร้างฟาร์มนักศึกษา (Student Farm) เพือ่พัฒนาผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั 5,000         5,000        5,000        

งานฟาร์มสวนปาล์มน้ ามัน 700,000     700,000     

งานฟาร์มสวนยางพารา 180,000     180,000     
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ปรับปรุงแปลงมะนาวในท่อซีเมนต์ 10,000       10,000      

ปรับปรุงและตัดแต่งแปลงมังคุด 10,000       10,000      

แปลงพืชอาหารสัตว์ 9,200         9,200        

งานฟาร์มสุกร 180,000     180,000     

งานฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ 179,500     179,500     

งานฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีก (ไก่พืน้เมือง) 35,950       35,950      

งานฟาร์มโคเนื้อและกระบือ 45,900       45,900      

งานฟาร์มแพะ 40,500       40,500      

เพาะเล้ียงปลาสวยงาม 41,390       41,390      

เพาะขยายพันธุป์ลาน้ าจืด 77,100       77,100      

ซ่อมบ ารุงแทรกเตอร์และเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 50,000       50,000      50,000      

งานความร่วมมือ 4,700         4,700        4,700        

รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื -           18,380      50,000      -           68,380      51,464      84,270      4,700        -           5,000        145,434     1,656,940  1,870,754  

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 6,000         6,000        6,000        

พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE  (วันบุหร่ีโลก) 2,000         2,000        2,000        

กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20,000       20,000      20,000      
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น
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อื่น
ๆ

รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 7,313         7,313        

พิธีไหว้ครูและร าลึกพระคุณครู 1,875         1,875        1,875        

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา 15,000       15,000      15,000      

เลือกต้ังคณะกรรมการ อกท. 650           650          650          

ส่งเสริมกิจกรรม อกท. ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ 100,000     50,000       150,000     300,000     450,000     

ยกย่องเชิดชูเกียรติ 3,200         3,200        3,200        

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 2,000         2,000        2,000        

วันสุนทรภูแ่ละภาษาไทยแห่งชาติ -           

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 5,000         5,000        5,000        

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 5,000         5,000        5,000        

กีฬานักเรียนนักศึกษาสตูล 5,000         5,000        5,000        

กีฬาต้านยาเสพติด 15,000       15,000      15,000      

กิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 5,000         5,000        5,000         10,000      

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 10,000       10,000      10,000      

การเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 5,000         5,000        5,000        

การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 3,000         3,000        3,000        

แนะแนวศึกษาต่อใน วษท.สตูล 3,950         3,950        3,950        
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แนะแนวสัญจร 24,140       24,140      24,140      

โรงอาหารโครงการปฏรูิปการศึกษาเกษตรเพือ่ชีวติ 800,000     800,000     800,000     

หอพกัหญิง (อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มอีาชีพ) 5,000         5,000        5,000        

จัดบริการเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาล 3,000         3,000        3,000        

สร้างเครือขา่ยอาหารปลอดภยั "เกษตรรุ่นใหมใ่ส่ใจมาตรฐาน" 3,000         3,000        3,000        

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 23,000       23,000      23,000      

รับจา้งทัว่ไปประจ างานโครงการชีววิถเีพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 5,000         5,000        5,000        

เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 1,657         1,657        1,657        

สร้างเกษตรกรนกัศึกษา (Farmer Students) เพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรฯ 5,000         5,000        5,000        

ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 900           900          

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 6,200         6,200        

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 10,000       10,000      10,000      

การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่นของสถานศึกษา -           

โครงการพิเศษและบริการชุมชน -           

ทุนการศึกษา -           

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix it center) -           
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม
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รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

รวมโครงการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา
43,090      4,657        47,747      927,525     74,000      -           68,200      20,000      1,089,725  319,413     1,456,885  

ฝ่ายวิชาการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 1,000         1,000        1,000        

เชิญวิทยากรภายนอกของแผนกวิชาต่างๆ 25,000       25,000      25,000      

ศึกษาดูงานของแผนกวิชาต่างๆ 25,000       25,000      25,000      

นิเทศการเรียนการสอน 1,000         1,000        1,000        

เปิดบ้านวิชาการ  Open Houes 10,000       10,000       20,000      25,000       25,000      45,000      

แนะน าหลักสูตรการจัดการธุรกิจเกษตร 5,000         5,000        5,000        

หอ้งเรียนผู้ประกอบการ แผนกอตุสาหกรรมเกษตร 9,500         9,500        9,500        

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5,000         5,000        5,000        

หนึง่วทิยาลัยหนึง่ผลิตภณัฑ์ยอดเยีย่ม (One College One Top Product : OCOTP) 5,000         5,000        5,000        

ประกวดการ์ดวันคริสต์มาส 2,000         2,000        2,000        

English for Daily Life 1,000         1,000        1,000        

ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 9,000         9,000        9,000        

ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 6,000         6,000        

เล้ียงสัตว์น้ าเพือ่การอนุรักษ์ 17,775       17,775      
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เงนิรายได้ รวมทั้งสิ้น

บคุลากร ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

สน
บัสุ

นน
ค่า

ใช
้จ่า

ยใ
นก

าร

จัด
กา

รศึ
กษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

ตา
มน

โย
บา

ย 
สอ

ศ.

บรู
ณา

กา
ร 

Fix
i it

พฒั
นา

อา
ชีว

ศึก
ษา

จัง
หว

ัด

ชา
ยแ

ดน
ใต้

อื่น
ๆ

รวม บกศ.

เปน็เงนิ

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

สัมมนาผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา 4,700         4,700        4,700        

บันทึกการเข้าชั้นเรียน 8,000         8,000        8,000        

สอบมาตรฐานวิชาชีพ 16,000       16,000      16,000      

จัดหาส่ือ ส่ิงพิมพ์ วารสาร 10,346       10,346      10,346      

จัดบอร์ดวันส าคัญต่างๆ 1,740         1,740        1,740        

มินิบรรณารักษ์ 1,000         1,000        1,000        

ห้องสมุดสัญจร 290           290          290          

จดักจิกรรมสัมนานักเรียน นักศึกษาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 4,450         4,450        4,450        

ส ารวจความต้องการผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหน่วยงานและสถานประกอบการ 1,000         1,000        1,000        

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมก่อน

ฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
7,175         7,175        7,175        

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในงานวดัผลและประเมินผล -           

ศึกษาดูงานจดัความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรวิทยาลัยฯ -           

รวมฝ่ายวิชาการ -           15,000      2,740        35,000      52,740      46,700      2,290        14,500      61,971      10,000      135,461     23,775      211,976     

งบเงินรายไดส้ถานศึกษา          -       91,110   103,340    39,657   234,107    1,159,299     183,865      30,400     178,496   114,700    1,666,760    2,820,938    4,721,805 

รวมทัง้สิ้น     16,140,431     16,806,610         173,340           69,657     33,190,038      3,540,979         614,065           70,400         884,496         244,700      5,354,640      4,868,638     43,413,316 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรล ุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

“มั่งคั่ง”  

ความม่ันคง 
1 

2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

การสร้าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  



กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
1.ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่
แนวระนาบมากขึ้น 

25 



กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแขง็
ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมอืงศนูย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง  
ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย
และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ ฯลฯ 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

26 



กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกจิและสงัคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสงัคมสงูวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสือ่สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 
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กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) จัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25  
ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง

เพื่อสิ่งแวดล้อม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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