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         กลุมบริหารงานบุคคล 
       การเงินและสินทรัพย 
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โครงสรางการบริหาร กลุมบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารบุคคล 

1. กลุมงานนโยบายและ
แผนงาน 

กลุมบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย 

- งานวางแผนการพัฒนา
โรงเรียน 
- งานจัดองคกร 
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
- งานการควบคุมภายใน 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานคํานวณตนทุนการผลิต 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.กลุมงานบุคคล 
 

- งานทะเบียนและสถิติครูแลบุคลากร 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- งานประเมินผลดาํเนินงาน 
- งานสารสนเทศกลุมบริหาร 
  งานบุคคล 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. กลุมงานธุรการ 
 

- งานการวางแผนงานธุรการ 
- งานบิหารงานธุรการ 
- งานบริหารงานสารบรรณ 
- งานประเมินผลการดําเนินงาน 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. กลุมงานการเงินและและพัสด ุ
 

- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารการเงินและบัญชี 
- งานบริหารงานพัสดุและ  
  สินทรัพย 
- งานประเมินผลการดําเนินงาน 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.กลุมงานยานพาหนะ 
 

- งานซอมบํารุงรักษา  
  ยานพาหนะ 
- งานทะเบียน สถิติ  
  และขอมูลยานพาหนะ 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ตารางแสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานคาย 
ปการศึกษา 2555 

 

บุคลากร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

1 1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 1 4 

ครู 23 50 73 

ครูมาชวยราชการ - - 
 

ครูอัตราจาง  1 7 8 

พนักงานราชการ 3 8 11 

ครูจางสอน 7 20 27 

นักการภารโรง 1 - 1 

รวมท้ังส้ิน 37 87 125 

       ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานคาย 

ปการศึกษา 2555 
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จํานวนขาราชการครูผูดํารงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2555 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ กลุมสาระการเรียนรู 

1 นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
ผูอํานวยการ 

2 
นายประกอบ  พรอมเพรียง 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการ 

3 
นางอุบลรัตน   ฆวีวงษ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการ 

4 
นายสวงษ   รักษาวงค 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการ 

5 
นายพีรยุทธ  ชื่นฉํ่า 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการ 

6 นางชนิตา  แกวประดับ ครู ชํานาญการพิเศษ  

7 นางระวีนันท  กมลผาสุขชื่น ครู ชํานาญการพิเศษ แนะแนว 

8 นางสันทน ี อิทธิพงษ ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

9 นางสาวอรนุช  สีสด ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

10 นางเกษร  ปดกันภัย ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

11 นางวิภาภรณ  หิริโอตัปปะ ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

12 นางรงครุจา  พรหมบุบผา ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาไทย 

13 นายสมยศ  ศรีสุภา ครู ชํานาญการพิเศษ คณิตศาสตร 

14 นายเผด็จ  หิริโอตัปปะ ครู ชํานาญการพิเศษ คณิตศาสตร 

15 นายประสงค  มนตประสิทธิ ์ ครู ชํานาญการพิเศษ คณิตศาสตร 

16 นางพรพิมล  อ้ึงเกลี้ยง ครู ชํานาญการพิเศษ คณิตศาสตร 

17 นางพรรณ ี ลาภเวท ี ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ 

18 นางมลทิพย  ทองสุข ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ 

19 นางเรณ ู ศรีสุภา ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ 

20 น.ส.อําไพ  พนภัยพาล ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษา ฯ 

21 น.ส.รัตนา  ถาวร ครู ชํานาญการพเศษ สังคมศึกษาฯ 

22 นางพนัธุทิพย  พรอมเพรียง ครู ชํานาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ 

23 นางอุทัย  ธรรมมา ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร 

24 นางวราพร  หวานระร่ืน ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร 
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จํานวนขาราชการครูผูดํารงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2555 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ กลุมสาระการเรียนรู 

25 นางเยาวนารถ  สิงหโต ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร 

26 นางพชัรินทร  ศรัณยุตม ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร 

27 นางอุไรวรรณ  ภูชนะพนัธ ครู ชํานาญการพิเศษ ศิลปะ 

28 นายกุลธีร  ศรัณยุตม ครู ชํานาญการพิเศษ ศิลปะ 

29 นางธีรารัตน  เลติกุล ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

30 นายสมยศ  มณีแสง ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

31 นางสมจินตนา  เอ่ียมกําแพง ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

32 นางสมนึก  คุมครองทรัพย ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

33 นางจาํเรียง  สดใส ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

34 นางอุทัยวรรณ  อินศิร ิ ครู ชํานาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ 

35 นางสาวชวนพิศ  วงศคช ครู ชํานาญการพิเศษ ภาษาตางประเทศ 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนขาราชการครูผูดํารงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 

จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2555 
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ตารางแสดงระดับการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 

 

ตําแหนง ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ฝายบริหาร  1 3 1 5 
ครู (ประจําการ)  51 21  72 
พนักงานราชการ  11 1  12 
ครูอัตราจาง  7 1  8 
ครูจางสอน 2 25   27 

รวม 2 95 26 1 124 
 
 

แผนภูมแิสดงระดับการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 
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ระดับการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 

 

ฝายบริหาร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 

1 นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ ผูอํานวยการ 
กศ.ด./การบริหาร

การศึกษา/ 
นิติศาสตรบัณฑิต 

 

- 

2 นายประกอบ  พรอมเพรียง รองผูอํานวยการ ค.ม. 
 

การบริหารการศึกษา 

3 นายพีรยุทธ  ชื่นฉํ่า รองผูอํานวยการ ศษ.บ. ไทยคดีศึกษา 

4 นางอุบลรัตน   ฆวีวงษ รองผูอํานวยการ วท.ม. 
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

และแนะแนว 

5 นายสวงษ   รักษาวงค รองผูอํานวยการ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ฝายสนับสนุนการศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 

6 นางชนิตา  แกวประดับ คร ู บช.บ. บัญชี 

7 นางสาววิไล  สัทธาผล ครู ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

ภาษาไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 

8 นางสันทน ี อิทธิพงษ ครู กศ.บ. ภาษาไทย 

9 นางฉลวย  ยืนวงษ ครู ศศ.บ. ภาษาไทย 

10 นางสาวอรนุช  สีสด ครู ศศ.บ. ภาษาไทย 

11 นางเกษร  ปดกันภัย ครู กศ.บ. ภาษาไทย 

12 นางวิภาภรณ  หิริโอตัปปะ ครู ศศ.บ. ภาษาไทย 

13 นางรงครุจา  พรหมบุบผา ครู ศศ.บ. ภาษาไทย 

14 น.ส.มลิวัลย  เนินกลาง คร ู กศ.บ. การสอนภาษาไทย 

15 นายวรวุฒิ  คอมสิงห คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

16 นางชลธิชา  ศรีชมพู ครูจางสอน บช.บ. บัญชี 

17 นางโชติกา  เปยมออน ครูจางสอน ค.บ. บริหารการศึกษา 

18 นางสาวฐิติมา  สุขศิลป ครูจางสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ระดับการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 

คณิตศาสตร (ตอ) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 

19 นายสมยศ  ศรีสุภา คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร 

20 นายเผด็จ  หิริโอตัปปะ คร ู คศ.บ. คณิตศาสตร 

21 นายประสงค  มนตประสิทธิ์ คร ู ศศ.ม. คณิตศาสตร 

22 นางพรพิมล  อ้ึงเกลี้ยง คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร 

23 นางภัสพร  วรรณพฤกษ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร 

24 นางสาวเพ็ญจันทร  บรรเทากิจ คร ู วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา 

25 นางศุภรัตน  สุระ คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร 

26 นางจีราวด ี เกียรติกิตติพงษ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร 

27 นางสาวปวริศา  เรืองภักดี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร 
28 นางสาววรรณณิภา  สมุทรสินธุ พนง.ราชการ วศ.บ. อุตสาหการ 

29 นางมลิวัลย  พันธุสกุล ครูจางสอน กศ.บ. คณิตศาสตร 

30 นางสาวทัศนีย  บุญเลิศ ครูจางสอน ค.บ. คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก 

31 นางพรรณี  ลาภเวที คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 

32 นางพันธุทิพย  พรอมเพรียง คร ู ศศ.บ. สังคมศึกษา 

33 นางมลทิพย  ทองสุข คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 

34 นางเรณู  ศรีสุภา คร ู กศ.บ. ประวัติศาสตร 

35 นางสาวรัตนา  ถาวร คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 

36 นางสาวอําไพ  พนภัยพาล คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
37 นางสาวนิดา  ลอยละลิ่ว คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
38 นางสาวศศิวิมล   เงางาม คร ู ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

39 นางสาวณิศรา   พาชนิด คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 

40 นายพสิษฐ  ดานเนาลา พนง.ราชการ พธ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

41 นางสาววรรณี  ดวงตาย ครูจางสอน ค.บ. สังคมศึกษา 
42 นางสาวณัฐวดี  หุมสิน ครูจางสอน ศศ.บ. รัฐศาสตร 
43 นางสาวภาวิณี  ไชยขันธุ ครูจางสอน ศศ.บ. รัฐศาสตร 
44 

นางสาวมณีรัตน  โพธิ์สวัสดิ ์ ครูจางสอน ศศ.บ 
มนุษยศาสตร
สื่อสารมวลชน 
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การศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 

วิทยาศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก 

45 นางอุทัย  ธรรมมา ครู ศศ.บ. วิทยาศาตรท่ัวไป 
46 นางวราพร  หวานระรื่น ครู กศ.บ. วิทยาศาตร 
47 นางเยาวนารถ  สิงหโต ครู ค.บ. วิทยาศาตรท่ัวไป 
48 นางพัชรินทร  ศรัณยุตม ครู กศ.บ. เคมี 
49 นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ ครู ค.บ. ฟสิกส 
50 นางสาวณรงค  จันทรมหา ครู วท.บ. ฟสิกส 
51 นายชัชวาลย  ใหมสวัสดิ์ ครู ค.บ. ฟสิกส 
52 นายวัฒนชัย  ยอดมาลี ครู ค.บ. วิทยาศาตรท่ัวไป 
53 นางสาวสาวินี  บุญชวยเหลือ ครู กศ.บ. วิทยาศาตร-เคมี 
54 นายทีปกรณ  แสงอินทร ครู วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 
55 นางสาวปราณีต  เดชา พนักงานราชการ กศ.บ. ชีววิทยา 
56 นายศราวุธ  หมอกมืด ครูจางสอน กศบ. การสอนชีววิทยา 

ศิลปศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิชาเอก 

57 นายกิจจา  เศรษฐะทัตต ครู กศ.บ. ศิลปศึกษา 
58 นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
59 นายกุลธีร  ศรัณยุตม ครู ค.บ. สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

60 นางสาวสุธาสิน ี กระจางรัตน ครู ศษ.บ. นาฏศิลปะไทย 
61 นายคุณากร  ภูประจําศิลป ครู ศบ.  นิเทศศิลป 
62 นางสาวนุชรัตน  คุมครองทรัพย ครูจางสอน ศศ.บ. ศิลปไทย 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิชาเอก 

64 นายธงชัย  ปทมหาร ครู กศ.บ. พลศึกษา 
65 นายธนาเดช  ศรัทธาผล ครู ค.บ. พลศึกษา 
66 นางสาวอรทัย  จันทรประทักษ ครู วท.บ. วิทยาศาสตรการฝก 

และการจัดการ 
67 นายอลงกรณ   โสดา ครู ค.บ. พลศึกษา 
68 นายสถาณุ  อุทัยศรี พนง.ราชการ ค.บ. พลศึกษา 
69 นายสรยุทธ  ศรีสุภา ครูจางสอน กศ.บ. พลศึกษา 
70 นายอรรถกร  สมบูรณดี ครูจางสอน ค.บ. พลศึกษา 
71 นางวิมล  ตางาม ครูจางสอน ค.บ. พลศึกษา 
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ระดับการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิชาเอก 

72 นายสมยศ  อ้ึงเกลี้ยง ครู ศศ.บ. การจัดการ 
73 นายสมยศ  มณีแสง ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
74 นางสมจินตนา  เอ่ียมกําแพง ครู นศ.บ. โภชนาการชุมชน 
75 นายสําเนียง  เจริญกิจ ครู ค.บ. เกษตรศาสตร 
76 นางสมนึก  คุมครองทรัพย ครู ค.บ. คหกรรมศาสตร 
77 นางจําเรียง  สดใส ครู กศ.บ. การประถมศึกษา 
78 นางอุทัยวรรณ  อินศิริ ครู วท.บ. พืชศาสตร 
79 นายสุชาต ิ อัมฤทธิ์ ครู ศศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 
80 นางสาวเสาวลักษณ  ณ  รังษี ครูผูชวย กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต 
81 นางสาวสุวาล ี ลีลาวานิชกิจ ครู ค.บ. ธุรกิจศึกษา 
82 นายอดุล  บุญเจริญ ครู ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 
83 นายศุภากร  งามเสง่ียม ครูผูชวย ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
84 นางปยนุช  ภูมิวัลย พนง.ราชการ ค.บ. คหกรรม 
85 นายศิริพงศ  เงินบุคคล พนง.ราชการ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 
86 นางจิตตรา  อุบลดี ครูจางสอน บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
87 นางสาววราลักษณ  พงษพันธ ครูจางสอน วท.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
88 นางสาวนิตยา  เรืองหอม ครูจางสอน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
89 นางสาวปวีณา  ตุยไธสง ครูจางสอน ทล.บ. เทคโนโลยีเสื้อผา 

ภาษาตางประเทศ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วิชาเอก 

90 นายเฉวก  ซ่ือตรง ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
91 นางสาวสิริกัญญา  สาธิกวิทยา ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
92 นางธนพร  บัวรัตน ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
93 นางอัญชลี  ปทมหาร ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
94 นางสาวชวนพิศ  วงศคช ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
95 นางดาวรรณ  เอมนิล ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
96 นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
97 นางสาวมณีมัญชุ  เฉลิมสัตย ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
98 นายอิสระ  ศิริวงค ครูผูชวย ศศ.บ. จีน 
99 นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
100 นางสาวชอเพชร  แสนหาญ ครูจางสอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
101 นางสาวรัชวรรณ  โยชนิยม ครูจางสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
102 นายภัคภูมิ  บุญโชติหิรัญ ครูจางสอน  ภาษาจีน 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

สถาบัน 

ภาษาตางประเทศ (ตอ) 
103 Ms.Ayra May T.Diawan    
104 Ms.Wu  Kun  (หว ู คุณ)    
105 Mr.Joel D.Alisbo    
106 Miss Violetta C.Caloy    

หองสมุด 
107 นางธีรารัตน  เลติกุล ครู ค.บ. บรรณารักษ 
108 นางสาวญดาวัส  เอ่ียมกําแพง ครูจางสอน ศศ.บ. มนุษยศาสตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
109 นางระวีนันท  กมลผาสุขชื่น ครู กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว 
110 นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ พนง.ราชการ บธ.บ. การจัดการ 
111 นางสาวกอปรทิพย  พรอมเพรียง ครูจางสอน กศ.บ. การแนะแนว 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
112 นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น พนง.ราชการ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
113 นางสาววรรณวิภา  เงินทอง พนง.ราชการ บธ.บ. การบัญชี 
114 นางสาวชลาลัย  เกตุโร จนท.สํานักงาน บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย 
115 นางสาวสาวิตรี  สุโขพันธ จนท.สํานักงาน บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 
116 นางสาวพจมาลย  สวางแจง พนง.ราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
117 นายสมบัต ิ นาคเพชร จนท.คอมฯ ปวส.  
118 นางสาวกรรณิการ  อาจสิงห จนท.สํานักงาน ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร 
119 นางมาลี  เพ่ิมทอง จนท.ปชส. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
120 นางสาวนวลนภา  ศรีพรหม จนท.พัสดุฯ วท.บ. ระบบสารสนเทศคอมฯ 
121 นายกัณชัย  จอมทะรักษ จนท.คอม บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
122 นางสาวบุญหลง  ศรีชมพู จนท.สํานักงาน บธ.บ. บริหารท่ัวไป 
123 นายเกษมสันต  โสวรรณะ จนท.งานโสตฯ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
124 นางสาวสายพิณ  คํางา จนท.สํานักงาน วศ.บ. วิศวกรรมขนสง 
125 นางสาวพจนีย  กวางชัยภูมิ จนท.สํานักงาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร 
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กลุมงานนโยบายและแผน ปการศึกษา 2555 
 
 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 

การจัดสรรงบประมาณ 
ประเภทของเงินอุดหนุน 

รวม คิดเปนรอยละ 
รายหัว กิจกรรม ฯ 

คาสาธารณูปโภค 1,200,000  1,200,000 7.85 
นํางบท่ีเหลือปรับเปน 100 % จัดสรรดังนี้     
1. พัฒนาการศึกษาดานวิชาการ 6,114,573 3,348,655 9,463,288 67.17 
2. พัฒนาการศึกษาท่ัวไป     
   2.1 บริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย 1,014,725  1,014,725 7.20 
   2.2 บริหารงานกิจการนักเรียน 326,240 908,170 1,234,410 8.76 
   2.3 บริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา 1,460,000  1,460,000 10.36 
3. งบสํารอง 871,449 44,013 915,462 6.50 

รวม 10,986,987 4,300,838 15,287,825 100 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 
ตารางท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ประจําปการศึกษา 2555 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมบริหารงานวิชาการ      
 กลุมสาระการเรียนรภาษาไทย         
1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 1    ครูโชติกา 
  - การจัดคายสอนเสริมวิชาภาษาไทย    104,500   ครูโชติกา 
  - วันภาษาไทยแหงชาต ิ    13,500   ครูชลธิชา 
  - สงเสริมรักการอาน  25,000    ครูณัฐธยาน 
  - แกปญหานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิฯไมผานเกณฑ   1,000   ครูเกษร 
  - ทัศนศึกษาสูโลกกวาง   98,000 125,000 ครูรงครุจา 
  - การจัดคายวิชาการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ม.2   7,400  ครูโชติกา 
2 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1    ครูเกษร 
  - สดดุีกวีเอกสุนทรภู  8,000 9,000  ครูวิภาภรณ 
  - ตามลาควารางวัล   20,000  ครูชลธิชา 
3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 1 40,000   ครูชลธิชา 
4 โครงการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 4    ครูอรนุช 
  - พัฒนาแผนการเรียนรูและผลิตสื่อฯ  9,800   ครูสันทนี 
  - นิเทศการจดัการเรียนการสอนของคร ู  2,976   ครูอรนุช 
  - วิจัยในช้ันเรียน  2,600   ครูฉลวย 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมบริหารงานวิชาการ      
 กลุมสาระการเรียนรภาษาไทย         
5 โครงการพัฒนาบุคลากร 4    ครูสันทนี 
  - ประชุมเสวนาบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูฯ  2,400   ครูสันทนี 
  - สัมมนา ศึกษาดูงาน  25,960   ครูณัฐธยาน 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา ฯ      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1 100,100     ครูพันธุทิพย 
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1       ครูมลทิพย 
  - สังคมทัศนาสรรหาความรู    95,360   ครูณัฐวด ี
  - ธรรมศึกษาพัฒนาชีวิต    8,200 60,480 ครูมลทิพย 
  - สํานึกรักบานเกิด    99,360   ครูนิดา 
  - ยกผลสมัฤทธ์ิพิชิต O-Net    21,720   ครูณิศรา 
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1 50,000     ครูพรรณ ี
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1       ครูเรณ ู
  - จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ  35,160     ครูเรณ ู
  - เปลีย่นตีนักเรียนอาคาร 2 หอง 214, 215, 221  62,800     ครูเรณ ู
  - ปรับภมูิทัศนอาคาร 2   10,900     ครูศศิวิมล 
5 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 4    ครูอําไพ 
  - พัฒนาแผนการเรียนรูและผลิตสื่อ  10,000   ครูอําไพ 
  - นิเทศการจดัการเรียนการสอนของคร ู  5,000   ครูอําไพ 
  - วิจัยในช้ันเรียน  6,000   ครูอําไพ 
6 พัฒนาบุคลากร 4 34,020     ครูพรรณ ี
7 พุทธบูชามหามงคล 2       ครูนิดา 
  - วันพอแหงชาต ิ    8,000   ครูพรรณ ี
  - วันแมแหงชาต ิ    8,000  ครูเรณ ู
  - ตักบาตรวันธรรมะสวนะ  2,000  3,000 ครูนิดา 
  - ตักบาตรขาวสารอาหารแหงเน่ืองในวันข้ึนปใหม    8,000  ครูนิดา 
  - วันสําคญัทางพระพุทธศาสนา วันเขาพรรษาฯ  3,000  3,000 ครูนิดา 
  - คายคนดี มีคุณธรรม    92,640 8,080 ครูอําไพ 
8 งามอยางไทยใชคุณธรรมนําชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจฯ  1,000 30,000   ครูอําไพ 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1    ครูภสัพร 
  - พัฒนาหอง 441, 433, 443, 445, 448  98,000   204,000 ครูภสัพร 
  - ปรับซอม บํารุง รักษา  15,000     ครูจีราวด ี
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1      ครูพรพิมล 
  - คายคณิตศาสตร (Math Day)   52,300   ครูศุภรัตน 
  - พิชิต O-NET   65,600   ครูพรพิมล 
  - ปรับพ้ืนฐานนักเรียนช้ัน ม.1   108,600   ครูจีราวด ี
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1     ครเูพ็ญจนัทร 
  - แขงขันทักษะวิชาการ   25,000   ครูวรรณณภิา 
  - สงเสริมและพัฒนาโครงการความเปนเลิศฯ   23,000   ครูเพ็ญจันทร 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1     ครูสมยศ 
  - พัฒนาหองสมุด หอง 443  13,000    ครูสมยศ 
  - สื่อ พัสดุ อุปกรณทางการเรียนการสอน  20,000    ครูหะยีรอสมิน ี

5 พัฒนาบุคลากร 4 22,690    ครูวิยะดา 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1 83,000   336,000 ครูชัชวาลย 
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1      ครเูยาวนารถ 
  - คายทักษะวิทยาศาสตร   23,000   ครูธนวรรณ 
  - สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิ   32,000   ครูณรงค 
  - ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตรแหงชาติ   50,000   ครูสาวินี 
  - คายวิทยาศาสตรธรรมชาติศึกษา   90,000 90,000 ครเูยาวนารถ 
  - ซอมและเสริมสรางทักษะวิทยาศาสตร ฯ   5,000   ครูอุทัย 
  - สืบเสาะความรูนอกหองเรียน ฯ   110,000   ครูวัฒนชัย 
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1  30,000   ครูอุทัย 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1     ครูวราพร 
  - พัฒนาแหลงเรยีนรูวิทยาศาสตร  98,320    ครูปราณีต 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณและสารเคม ี  105,000    ครูวราพร 
5 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรุ 1 980    ครูสกล 
6 พัฒนาบุคลากร 4 25,000    ครูพัชรินทร 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ         
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1    ครูดาวรรณ 
  - หองเรียนคณุภาพใช ICT  48,500     ครูสุธิตา 
  - พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ีmultimedia ฯ  40,300     ครูอิสระ 
  - จัดซื้อและปรับปรุง ซอมบํารุงวัสดุ ครภุัณฑ ฯ  40,000     ครูดาวรรณ 
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1       ครูชวนพิศ 
  - crossword club    5,000   ครูมณีมัญชุ 
  - สอนเสริมและปรับพ้ืนฐานกลุมสนใจ    62,000   ครูสุธิตา 
  - พัฒนาการอาน    5,000   ครูรัชวรรณ 
  - วันคริสตมาส    31,000   ครูชวนพิศ 
  - สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน ม.3    45,000   ครูธนพร 
  - English Day Camp    20,000   ครูชัญญานุช 
  - จัดทําแผนปาย คํากลาวทักทาย    25,200   ครูอัญชล ี
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ         
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1       ครูเฉวก 
  - คายพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรยีนกลุมสนใจ    20,000   ครูเฉวก 
  - แขงขันทักษะทางวิชาการ    18,000   ครูเฉวก 
  - กิจกรรมเรยีนรูและการแขงขัน ฯ วัฒนธรรมจีน    5,000   ครูอิสระ 
  - สื่อสารนานาชาต ิ  1,900     ครูสริิกัญญา 
  - English On Air by News  7,550     ครูธนพร 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1       ครูอัญชล ี
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ พัฒนาหองพักคร ู  62,400     ครูอัญชล ี
  - Englisg Library  6,900 9,000 15,900 ครูสริิกัญญา 
  - Eng Teen Corner    1,000   ครูสริิกัญญา 
  - English Clinic    2,000   ครูสริิกัญญา 
  - Self Access Corner    8,000   ครูดาวรรณ 
  - จัดทําบอรดกระจกกรอบอลมูิเนียม ฯ  49,500     ครูอัญชล ี
5 พัฒนาบุคลากร 4 9,000     ครูอัญชล ี
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1 30,000     ครูอลงกรณ 
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 10,000     ครูอลงกรณ 
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1       ครูอรทัย 
   - แขงขันทักษะวิชาการ    10,000   ครูอรทัย 
   - การแขงขันกีฬาภายใน   30,000 300,000   ครูธงชัย 
   - แขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ    160,000 240,000 ครูสถานุ 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1       ครูธนาเดช 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา  50,000     ครูอรรถกร 
   - ปรับซอมสนามกีฬา  140,000     ครูธนาเดช 
5 พัฒนาบุคลากร 4 20,640     ครูวิมล 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา         
1 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1    ครูกิจจา 
   - แขงขันทักษะวิชาการ    10,000   ครูกิจจา 
   - กิจกรรมวันศิลปะ - ดนตรี นาฎศิลป    40,000   ครูสุธาสินี 
2 พัฒนาแหลงเรียนรู 1       ครูสุธาสินี 
   - พัฒนาแหลงเรยีนรูนาฏศิลป  116,200    ครูสุธาสินี 
   - ปรับปรุงวงดนตรีและซอมบํารงุครุภัณฑดนตร ี  150,000     ครูกุลธีร 
   - พัฒนาหอง 547 , 548  61,200     ครูอุไรวรรณ 
   - จัดซื้อวัสดุดานทัศนศลิป  40,000     ครูกิจจา 
   - จัดซื้อชุดแตงกาย  81,600     ครูกุลธีร 
   - ซอมแซมและพัฒนาหองซอมดนตร ี     667,200 ครูกุลธีร 
3 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 1 80,000     ครูกิจจา 
4 พัฒนาบุคลากร 4 20,000     ครูกิจจา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1    ครูสุชาต ิ
   - บริการอินเตอรเน็ตหลังเลิกเรียน  9,500     ครูสมบัต ิ
   - เผยแพรขอมูลขาวสาร ฯ ผาน internet  2,600     ครูสุชาต ิ
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 20,000   10,000 ครูจิตตรา 
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1    ครเูสาวลักษณ 
   - แขงขันทักษะหุนยนต   88,000 15,000 ครเูสาวลักษณ 
   - แขงขันทักษะวิชาการ   50,000  ครูจําเรียง 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1    ครูอดุล 
   - เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศหองคอมพิวเตอร ฯ  160,000   ครูอดุล 
   - จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ปรับซอม บํารุงรักษา  141,400   ครูสมบัต ิ
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ฯ      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1    ครูสุวาล ี
   - พัฒนาสื่อการสอนดาน ICT  40,000   40,000 ครูสุวาล ี
   - ปรับซอม บํารุงรักษา ICT  10,000   10,000 ครูสุวาล ี
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1     ครูสมยศ 
   - การจัดแสดงผลงานของนักเรียน   10,000  ครูสมยศ 
   - หน่ึงคนหน่ึงอาชีพ  10,000 35,000 10,000 ครูสมนึก 
3 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 1  10,000  ครูสมยศ 
4 พัฒนาแหลงเรียนรู 1     ครูสมยศ 
   - ปรับภูมิทัศนอาคารอุตสาหกรรม/คหกรรม  202,600   202,600 ครูศิริพงศ 
   - ปรับซอมพ้ืนท่ีการเลี้ยงไก  5,000  5,000 ครูสมยศมณ ี
   - ปรับซอมแซมหอง 531   8,000   8,000 ครูอุทัยวรรณ 
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณเครื่องมืองานชาง  10,000   10,000 ครูศิริพงศ 
   - จัดซื้อวัสดุงานประดิษฐ  8,000   8,000 ครูปยนุช 
   - เพ่ืออาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  75,000   75,000 ครูสําเนียง 
   - จัดซื้อวัสดุงานพ้ืนฐาน  8,000   8,000 ครูปรียา 
   - โรงเรือนบํารุงรักษาไมดอก ไมประดับ ฯ  90,000     ครูสุชิน 
   - จัดซื้อโตะครุและโตะเอนกประสงค  80,000   ครูสมยศ 
   - ปรับภูมิทัศนอาคารเกษตร  27,000   ครูสุชิน 
5 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 1    ครูสมยศ 
   - จัดทําหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  7,700   ครูสมยศ 
   - จัดทําโตะรับประทานอาหารโดยนักเรียน  80,000   ครูศิริพงศ 
6 พัฒนาบุคลากร 4    ครูสุวาล ี
   - พัฒนาครูการงานสูครูมืออาชีพ  33,700   ครูศิริพงษ 
   - พัฒนาการเรยีนการสอน  5,000   ครูสุวาล ี
 งานแนะแนว      
1 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1 66,740   50,000 ครูนิชชิมา 
2 พัฒนาแหลงเรียนรู 1 40,000     ครูระวีนันท 
3 โลกกวางทางการศึกษาและอาชีพ 1 3,000 35,000   ครูสุชาดา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 งานแนะแนว      
4 นักจิตวิทยารุนจิ๋ว 1 3,500 38,400   ครูกอปรทิพย 
5 สานสมัพันธนองพ่ีชมพูฟา 2     ครูสุชาดา 
   - อําลานองพ่ี  6,000 15,000   ครูสุชาดา 
   - ปจฉิมนิเทศ  2,000 20,500   ครูสุชาดา 
6 พัฒนางานแนะแนว 1 12,000    ครูพจมาลย 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
1 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 2    ครูอุทัย 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ/แบบบันทึกกิจกรรม  5,000   5,000 ครูอุทัย 
   - พิธีสวนสนามวันสถาปนากองลกูเสือไทย    1,700   ครูธนาเดช 
   - พิธีราชสดุด ี    3,500   ครูสุธิตา 
   - ยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชน    3,500   ครูอําไพ 
   - คายพักแรมลูกเสือ - เนตรนาร ี- ยุวกาชาด    291,570   ครูอุทัย 
   - หน่ึงชุมนุมหน่ึงผลงาน    54,730   ครูมลทิพย 
2 สงเสริมอาชีพอิสระและการมรีายไดระหวางเรียน 2   5,450   ครูอําไพ 
 งานในกลุมบริหารวิชาการ      
1 พัฒนางานแผนงานวิชาการ 1 5,000     ครูสุชาดา 
2 พัฒนาหลักสตูรช้ันเรยีน 1 34,900     ครูพรรณ ี
3 พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 1 270,000 350,000   รองประกอบ 
4 พัฒนางานกลุมบริหารวิชาการ 1 45,000     ครูมลทิพย 
5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 1 5,500     ครูกุลธีร 
6 พัฒนาศูนยพัฒนาการเรยีนรูภาษาไทย 1       ครูสันทนี 
    - พัฒนาหองศูนยภาษาไทย  102,000     ครูสันทนี 
    - การจัดอบรมสัมมนาครูภาษาไทย      90,000 ครูณัฐธยาน 
    - การจัดแขงขันทักษะวิชาการ    18,200   ครูฉลวย 
7 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน 5 70,000     ครูเรณ ู
8 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (วิชาการ) 1    ครูสุชาต ิ
    - เชาคอมพิวเตอร  249,600   2,667,600 ครูสุชาต ิ
    - ซอมบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือขาย  150,000    ครูสุชาต ิ
    - เชา Internet    192,000   ครูสุชาต ิ
    - จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑและอุปกรณตาง ๆ   159,300     ครูสุชาต ิ
9 พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรยีน 1 675,000 36,000   ครูชวนพิศ 
10 สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 1 77,500     ครูจําเรียง 
11 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (วิจัย) 1 20,000     ครูเผด็จ 
12 นิเทศการศึกษาพัฒนาครบูานคาย 4       ครูพัชรินทร 
    - นิเทศการศึกษา  5,000     ครูพัชรินทร 
    - เสวนาวิชาการ  20,000     ครเูยาวนารถ 

13 พัฒนาสงเสรมิครูและบุคลากร  4 150,000     ครูเกษร 
14 พัฒนาหองสมุด 1 140,000     ครูธีรารตัน 
15 อบรมพัฒนา ฯ ดานเทคโนโลย ี 1 13,000     ครูจําเรียง 

 

สํารอง  วิชาการ   อุดหนุนรายหวั  597,637 บาท  กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ฯ 74,725 บาท 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมบริหารงานบุคคล การเงินและสนิทรัพย      
1 พัฒนางานสารสนเทศฯกลุมบรหิารงานบุคคล ฯ 5 2,000     ครูวิไล 
2 บริหารพัสดุและสินทรัพย 5 300,000     ครูพรพิมล 
3 อบรมเจาหนาท่ีพัสดุประจํากลุมบริหาร ฯ 4 2,000     ครูพรพิมล 
4 ตรวจสอบภายใน 5 3,000     ครูวิยะดา 
5 ธุรการประสานงานราชการกับเขตพ้ืนท่ี ฯ 5 15,000     ครูสุวาล ี
6 สาธารณูปโภคเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 5 1,200,000     ครูชนิตา 
7 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5 80,000     ครูชนิตา 
8 พัฒนางานบุคคล 4 10,800   5,747,070 ครูธนพร 
9 คํานวณตนทุนผลผลติ 5 1,000     ครูจีราวด ี
10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชเงิน ฯ 5 1,000     ครเูพ็ญจนัทร 
11 พัฒนาการควบคุมภายใน 5 1,925     ครูวิยะดา 
12 พัฒนางานแผนงานและจดัสรรงบประมาณ 5 35,000     ครูณรงค 
13 พัฒนางานการจัดองคกร 5 3,000     ครูสุธาสินี 
14 พัฒนาบุคลากรโรงเรยีนบานคาย 4 220,000   268,200 ครูสันทนี 
15 พัฒนางานยานพาหนะ 5 340,000     ครูวราพร 
 กลุมบริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา      

1 งานประชาสัมพันธและการสื่อสาร 5 470,000   ครสูมจินตนา 

2 งานโภชนาการและบริการ 5 50,000   ครูสมนึก 

3 งานบริการอาคารเรียนและอาคารประกอบ 5 520,000   ครูสมยศ 

4 งานบริการสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 5 50,000   ครูสําเนียง 

5 งานโรงเรียนกับชุมชน 5 10,000   ครูพันธุทิพย 

6 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 5    185,120 ครูดาวรรณ 

7 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 5 70,000   ครูดาวรรณ 

8 พัฒนาและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 5 50,000   ครูประสงค 

9 บริการสาธารณูปโภคและกํากับน้ําดื่ม 5 130,000   ครูสมนึก 

10 บริการหองพิเศษ 5 40,000   ครเูกษมสนัต 

11 กํากับดูแลความสะอาด อาคารและ
สิ่งแวดลอมฯ 

5 

50,000   

ครูศิริพงศ 

12 บริการหองเรียน 5 20,000   ครูธนวรรณ 

 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน      
1 งานสารสนเทศและขอมูลนักเรียน 5 50,000     ครูชัชวรรณ 
2 พัฒนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2 16,500     ครูระวีนันท 
3 การเยี่ยมบานนักเรียน 2   50,000   ครูระวีนันท 
4 งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 5 7,000   204,000 ครูวินัย 
5 พัฒนาระบบการวางแผนสารสนเทศและประเมินผลฯ 1 1,000     ครเูพ็ญจนัทร 
6 อบรมและดูงานของนักเรียนแกนนําYC 2   42,800   ครูระวีนันท 
7 พัฒนากระบวนการคดิตัดสินใจดานความเขมแข็ง 2 15,000 156,800   ครูระวีนันท 
8 สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมวินัยและประชาธิปไตย 2 30,500 268,070 65,000 ครูอรนุช 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลยุทธท่ี 
งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ
โครงการ 

อุดหนุน  
รายหัว 

กิจกรรมฯ อ่ืน ๆ 

 กลุมบรหิารงานกิจการนักเรยีน      
9 ซอมบํารุงระบบกลองวงจรปด 1 30,000     ครูอรรถกร 
10 จัดทําคูมือนักเรียน 1   46,200   ครูธนาเดช 
11 ธุรการฝายกิจการนักเรียน 5 20,000     ครูณิศรา 
12 ตรวจสอบการมาเรียนดวย ICT  1 15,000   5,000 ครูณิศรา 
13 เฝาระวังสิ่งเสพติด 2 6,000 157,300 22,000 ครูอุทัยวรรณ 
14 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2   187,000   ครูนิดา 
15 พัฒนาและเสริมสรางวินัยใหนักเรยีนดานกิจกรรมฯ 2 10,000     ครูธงชัย 
16 สงเสริมคณุธรรม จริยธรรมครู (อยูกลดฯ) 2 48,240     ครูอําไพ 
17 ปรับปรุงหองสภานักเรยีน 2 20,000   40,000 ครูนิดา 
18 บานคายสญัจร  2 57,000    35,000 รองพีรยุทธ 
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กลุมงานยานพาหนะ 
 
งานบริการยานพาหนะ 

รายการจายเงินคานํ้ามันรถยนต ของเดือน เมษายน 2555 - กันยายน  2555 
ตารางการจายเงินคาน้ํามันรถยนตของเดือน เมษายน 2555 -  กันยายน  2555 
          ชนิดน้ํามัน 
 
เดือน 

โซลา          
(ดีเซลหมุนเร็ว) 

เบนซิน 95 เบนซิน 91 รวม 

เมษายน 15,430.00   -    1,000.00  16,430.00  

พฤษภาคม 24,510.00   -    1,000.00  25,510.00  

มิถุนายน 20,800.00   -        500.00  21,300.00  

กรกฏาคม 20,950.00   -   -  20,950.00  

สิงหาคม 21,130.00   -   -   21,130.00  

กันยายน 19,100.00   -   -  19,100.00  

รวม 121,920.00  -  2,500.00 124,420.00 
 

แผนภูมิแสดงคาน้ํามันประจําเดือน  เม.ย. 55- ก.ย. 55 
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รายการจายเงินคานํ้ามันรถยนต ของเดือน ตลุาคม 2555 - มีนาคม  2556 
 

ตารางการจายเงินคาน้ํามันรถยนตของเดือน ตุลาคม 2555 -  มีนาคม  2556 
         ชนิดน้ํามัน 
 
เดือน 

โซลา          
(ดีเซลหมุนเร็ว) 

เบนซิน 95 เบนซิน 91 รวม 

ตุลาคม 16,570.00   -  1,000.00  17,570.00  

พฤศจิกายน 17,160.00   -   -  17,160.00  

ธันวาคม 21,220.00   -    1,500.00  22,720.00  

มกราคม 17,700.00   -  -   17,700.00  

กุมภาพันธ  17,180.00   -    1,000.00  18,180.00  

มีนาคม 17,960.00  -     -   17,960.00  

รวม 107,790.00  -  3,500.00 111,290.00 

 
กราฟแสดงคาน้ํามันประจําเดือน  ต.ค.55 - มี.ค. 56 
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   รายการคาซอมบํารงุ ( เมษายน  2555 - กันยายน 2555 ) 
  ตารางแสดงคาซอมบํารุง (เมษายน  2555 -  กันยายน 2555) 

เดือน 
จํานวนเงิน 

รถตูนิสสัน รถตูโตโยตา รถบัส รถกระบะ รถโตโยตา 4 ประตู 

เมษายน            4,830.00  3,200.00   -  - - 

พฤษภาคม    -   -   -  - - 

มิถุนายน    -         2,525.20   -  1,610.00 18,925.20 

กรกฏาคม           19,346.70       11,171.00  - - 2,398.30 

สิงหาคม    -        12,800.00  - - 6,536.99 

กันยายน            8,150.00   -  - - - 

รวม 32,326.70  29,696.20              -   1,610.00     27,860.49  
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เดือน 

แผนภูมิแสดงคาซอมบํารุง ประจําเดือน เม.ย.55 - ก.ย.55 

รถตูนิสสัน รถตูโตโยตา รถบัส รถกระบะ รถโตโยตา 4 ประต ู
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รายการคาซอมบํารุง ( ตุลาคม  2555 - มีนาคม 2556) 
 

ตารางแสดงคาซอมบํารุง (ตุลาคม  2555 -  มีนาคม 2556) 

เดือน 
จํานวนเงิน 

รถตูนิสสัน รถตูโตโยตา รถบัส รถกระบะ 
รถโตโยตา  
4 ประตู 

ตุลาคม    -  3,274.20   -   5,000.00  3,500.00 

พฤศจิกายน    -  
           

800.00   -   -  5,832.04 

ธันวาคม   
        

6,950.00 
      

29,943.52   -   -  2,648.00 

มกราคม    -   -   -   -  - 

กุมภาพันธ    -  
        

2,578.70   -   -  2,739.20 

มีนาคม    -   -   -   -  - 

รวม 6,950.00  36,596.42     5,000.00    14,719.24  
 

 
แผนภูมิแสดงรายการซอมบํารุง (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) 
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รายการปริมาณการใชรถยนต ประจําเดอืน เมษายน  2555 -  กันยายน 2555 
 

ตารางปริมาณการใชรถยนต 
ประจําเดือน เมษายน 2555- กันยายน  2555 

เดือน 
สถานท่ี 

ระยอง ตางจังหวัด 

  เม.ย 9 13 

  พ.ค. 24 22 

  มิ.ย 43 16 

  ก.ค. 38 14 

  ส.ค. 31 17 

  ก.ย. 24 17 

รวม 169 99 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณการใชรถยนตประจําเดือน  เม.ย.  55 - ก.ย.  55 
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รายการปริมาณการใชรถยนต ประจําเดอืน ตลุาคม  2555 -  มีนาคม 2556 
 

ตารางปริมาณการใชรถยนตประจําเดือน  
ตุลาคม 2555 - มีนาคม  2556 

เดือน 
สถานที่ 

ระยอง ตางจังหวัด 

  ต.ค. 20 14 

  พ.ย. 42 12 

  ธ.ค. 48 11 

  ม.ค. 43 10 

  ก.พ. 32 14 

  มี.ค. 27 18 

รวม 212 79 

 
หมายเหตุ : รถกระบะโตโยตา ใชภายในโรงเรียน 

 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณการใชรถยนตประจําเดือน  ต.ค. 55 - มี.ค.  56 
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กลุมงานการเงนิและพัสดุ 
 
งานบริหารการเงิน 
 

สรุปงบประมาณในการบริหารจัดการ 
 

ประเภทงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2554 

(บาท) 
ปงบประมาณ 2555 

(บาท) 
ปงบประมาณ 2556 

(บาท) 
1. เงินอุดหนุน              8,787,600.00 8,162,900.00   2,770,250.00  
2. เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
(โครงการเรียนฟร ี15 ป) 

 
 

      6,085,770.00  

 
 

6,301,278.00  

  
 

3,241,135.00  
3. เงินรายไดสถานศึกษา              6,019,640.00  7,966,200.00   7,692,980.00  

รวม             20,893,010.00  22,430,378.00  13,704,365.00  
รวมท้ังส้ิน 57,027,753.00 
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งานบริหารพัสดุและสนิทรัพย       
 

จํานวนการจัดซ้ือ/จาง ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
จํานวนการจัดซ้ือ จํานวนการจัดจาง 

ครั้ง รอยละ บาท รอยละ ครั้ง รอยละ บาท รอยละ 

เมษายน 55 14 2.12 1,619,405.70 31.32 9 2.94 226,565.00 6.09 

พฤษภาคม 55 105 15.89 1,086,957.94 21.02 52 16.99 538,098.05 14.46 

มิถุนายน 55 146 22.09 731,123.83 14.14 80 26.14 744,055.50 19.99 

กรกฎาคม 55 120 18.15 692,282.86 13.39 56 18.30 527,976.70 14.18 

สิงหาคม 55 238 36.01 672,115.71 13.00 72 23.53 856,100.00 23.00 

กันยายน 55 38 5.75 369,084.21 7.14 37 12.09 829,690.35 22.29 

รวม 661 100.00 5,170,970.25 100.00 306 100.00 3,722,485.60 100.00 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการจัดซ้ือ/จาง คิดเปนรอยละ ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2555 จําแนกตามเดือน 
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จํานวนการจัดซ้ือ/จาง ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
จํานวนการจัดซ้ือ จํานวนการจัดจาง 

ครั้ง รอยละ บาท รอยละ ครั้ง รอยละ บาท รอยละ 

เมษายน 55 14 2.12 1,619,405.70 31.32 9 2.94 226,565.00 6.09 

พฤษภาคม 55 105 15.89 1,086,957.94 21.02 52 16.99 538,098.05 14.46 

มิถุนายน 55 146 22.09 731,123.83 14.14 80 26.14 744,055.50 19.99 

กรกฎาคม 55 120 18.15 692,282.86 13.39 56 18.30 527,976.70 14.18 

สิงหาคม 55 238 36.01 672,115.71 13.00 72 23.53 856,100.00 23.00 

กันยายน 55 38 5.75 369,084.21 7.14 37 12.09 829,690.35 22.29 

รวม 661 100.00 5,170,970.25 100.00 306 100.00 3,722,485.60 100.00 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนเงินการจัดซ้ือ/จาง คิดเปนรอยละ ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2555 จําแนกตามเดือน 
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จํานวนการจัดซ้ือ/จาง ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
จํานวนการจัดซ้ือ จํานวนการจัดจาง 

ครั้ง รอยละ บาท รอยละ ครั้ง รอยละ บาท รอยละ 

ตุลาคม 55 61 13.44 202,238.75 7.86 35 10.61 515,441.89 13.34 

พฤศจิกายน 55 115 25.33 350,889.88 13.65 65 19.70 661,701.44 17.13 

ธันวาคม 55 105 23.13 298,966.30 11.63 82 24.85 911,935.61 23.60 

มกราคม 56 64 14.10 238,287.51 9.27 50 15.15 612,473.91 15.85 

กุมภาพันธ 56 68 14.98 1,015,069.45 39.47 42 12.73 435,580.03 11.27 

มีนาคม 56 41 9.03 466,025.15 18.12 56 16.97 726,260.74 18.80 

รวม 454 100.00 2,571,477.04 100.00 330 100.00 3,863,393.62 100.00 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการจัดซ้ือ/จาง คิดเปนรอยละ ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2555 จําแนกตามเดือน 
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จํานวนการจัดซ้ือ/จาง ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2555 

 

เดือน 
จํานวนการจัดซ้ือ จํานวนการจัดจาง 

ครั้ง รอยละ บาท รอยละ ครั้ง รอยละ บาท รอยละ 

ตุลาคม 55 61 13.44 202,238.75 7.86 35 10.61 515,441.89 13.34 

พฤศจิกายน 55 115 25.33 350,889.88 13.65 65 19.70 661,701.44 17.13 

ธันวาคม 55 105 23.13 298,966.30 11.63 82 24.85 911,935.61 23.60 

มกราคม 56 64 14.10 238,287.51 9.27 50 15.15 612,473.91 15.85 

กุมภาพันธ 56 68 14.98 1,015,069.45 39.47 42 12.73 435,580.03 11.27 

มีนาคม 56 41 9.03 466,025.15 18.12 56 16.97 726,260.74 18.80 

รวม 454 100.00 2,571,477.04 100.00 330 100.00 3,863,393.62 100.00 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนเงินการจัดซ้ือ/จาง คิดเปนรอยละ ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2555 จําแนกตามเดือน 

 

 
 

ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 พ.ค. 56 
 

7.86 

13.65 
11.63 

9.27 

39.47 

18.12 
13.34 17.13 

23.60 

15.85 

11.27 

18.80 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

ตุลาคม 55 พฤศจิกายน 55 ธันวาคม 55 มกราคม 56 กุมภาพันธ 56 มีนาคม 56 

จํา
นว

นร
อย

ละ
 

เดือน 

จัดซ้ือ 

จัดจาง 


