
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
ปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนพนมศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีชุมพร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

                             คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
๕๔/๒๕๖๔ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เนื่องด้วยโรงเรียนพนมศึกษา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันท่ี 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙๐.๐๐น. เป็นต้นไป เพื่อให้การใช้งบประมาณดำเนินการไปอย่างมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน ซึ่งได้ทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี  วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน  แนะนำและให้
คำปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์  
ประกอบด้วย 

 ๑.๑  นางผกา สามารถ   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางงามพรรณ ธิปัตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

                ๑.๓ นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
๑.๔ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน ์ ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
๑.๕ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
๑.๖  นายเกริกเกรียติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าท่ีดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตำแหน่งครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 

     ๒.๒ นางสาวณัฐิญา คาโส  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
                ๒.๓ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 

     ๒.๔ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 
     ๒.๕ นายเกริกเกรียติ จำนง  ตำแหน่งครู คศ. ๒   กรรมการ 

      ๒.๖  นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๗  นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๘ นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรรณ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๙ นายศุภชัย เรืองเดช  ตำแหน่งครู คศ. ๓ กรรมการ 
      ๒.๑๐ นางโสรญา รอดเจริญ  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
      ๒.๑๑ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๒ นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการ 
      ๒.๑๓ นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๔ นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๕ นางวริษา บุญกิจ  ตำแหน่งครู คศ. ๒ กรรมการ 
      ๒.๑๖ นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๑๗ นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๑๘ นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๑๙ นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตำแหน่งครู พนักงานราชการ กรรมการ 

 



 

      ๒.๒๐ นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๒๑ นางสาวพัชราภรณ์ กล่ินเกษร    ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
                ๒.๒๒ นายเอกศักดิ์ นกช่วย  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
       ๒.๒๓ นายจักรี ภูมา   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
                ๒.๒๔ นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
                ๒.๒๕ นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๖ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๗ นายจิรศักด์ิ ชูทัพ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๒๘ นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๒๙ นางอังคณา แก้วเมือง  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๐ นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ตำแหน่งครู คศ. ๓  กรรมการ 
      ๒.๓๑ นางจารุณี แซ่โง้ว  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๒ นายพีระ เหมือดนอก  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๓ นางสยามล ใจฉลาด  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๓๔ นางสาวกิตติมา สุขศิริ  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๕ นางสาวพรเพ็ญ เล้ียงวิทยา ตำแหน่งครูอตัราจ้าง  กรรมการ 
      ๒.๓๖ นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
      ๒.๓๗ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๓๘ นายสุเมธ ทองจันทร์  ตำแหน่งครู คศ. ๒  กรรมการ 
      ๒.๓๙ นางสาวเรวดี ศรีขาว  ตำแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการ 
               ๒.๔๐ นางสาวเสาวณี ศรีทอง  ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๔๑ นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ  ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
      ๒.๔๒ นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตำแหน่งครู คศ. ๑  กรรมการ 
      ๒.๔๓ นางสาวอมรรัตน์ บนุนาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๒.๔๔ นางสาวอาภาพร เทพบรรจง      ตำแหน่งครู คศ. ๒กรรมการและเลขานุการ 
          ๒.๔๕  นายอารม รักสีทอง  ตำแหน่งครู คศ. ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายใหเ้ต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดผลต่อโรงเรียนต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๔ เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

   
     

                         (นางผกา สามารถ ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ท่ี...........2565  วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2565 
เรื่อง ขออนุมัติและประกาศใช้แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งราช พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ                 
จัดการศึกษาให้มีคุณณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหมวดท่ี 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น             
เพื่อให้การศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการบริหาร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายงานเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี 16 
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
 ในการนี้ โรงเรียนพนมศึกษา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้ 

1. จัดทำประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  
2. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประชาชนใน 

พื้นท่ี ทราบ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารท่ีเสนอมา 

 

 
 

                                                  (นางผกา สามารถ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
คำส่ังประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
      ✓ อนุมัติ 
          ไม่อนุมัติ เนื่องจาก 
 
     
    
                                               (นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์) 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

................................................................... 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ                
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6 มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการบริหารงบประมาณ 
งบอุกหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุดค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2548                  
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
 บัดนนี้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา จึงประประกาศใช้แผนการปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผ่นการใช้เงิน
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               (นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์) 
                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงานโครงการ/โครง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2565 
1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ) 
ตาราง 1 ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ท่ี ประเภทรายรับ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 
1 

เงินงบประมาณ 
เงินรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น 
เงินรายหัวมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1,841,000 
1,390,800 

 
526 คน คนละ 3,500บาท 
366 คนคนละ 3,800 บาท 

 รวม 3,231,800  
 

2 
เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 
สวนปาล์มพอเพียง 
 

 
550,000 

 

 

 รวม 550,000  
 
3 

เงินเหลือจ่ายประจำปกีารศึกษา2564 500,000  

 รวม 500,000  

 

 



 

ท่ี ประเภทรายรับ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 
 
4 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เงนิอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม ICT 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID 

 
462,880 
55,250 

105,200 
76,250 
52,600 
73,640 
99,940 

 
526x880 

 
 
 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรม ICT 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID 

347,700 
73,200 
73,200 
36,600 
51,240 

113,460 
 

366x950 

 รวม 810,580  

 
5 

เงินบำรุงการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 
ค่าจ้างครู 
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
ค่าวารสาร 

 
946,000 
504,000 
50,000 

750x1,000x2(ภาคเรียน) 

 รวม 1,500,000  

 
 



 

ท่ี ประเภทรายรับ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
6 เงินบำรงุการศึกษาห้องเรียน SMP-1(ม.3/5) 319,483.60  

 เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียน SMP-2(ม.2/5) 136,000  

 เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียน SMP-1(ม.3/5) 69,000  

 รวม 524,483.60  

 รวมงบประมาณการทั้งสิ้น 7,116,863.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตาราง 2 ประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565  

2.1 ตารางการจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน 
ท่ี กลุม่บริหารงาน จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 45% 1,350,000  
2 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 8% 240,000  
3 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 5% 150,000  
4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 15% 450,000  
5 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 17% 510,000  
6 สำรองจ่าย 10% 300,000  
 รวม 3,000,000  
7 บริหารจัดการ(งบกลาง) 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าวัสดุส้ินเปลือง(กระดาษ/หมึก) 
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 
สวนปาล์มพอเพียง 
อื่นๆ 

 
548,400 
100,000 
200,000 
50,000 

343,400 
40,000 

 

 รวม 1,281,800  
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 810,580  

 รวม 810,580  

 



 

 
ท่ี 

 
กลุ่มบริหารงาน 

 
จำนวนเงิน (บาท) 

 
หมายเหตุ 

9. เงินบำรุงการศึกษา   
 ค่าจ้างครูและบุคลากร 946,000  
 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 504,000  
 ค่าวารสาร 50,000  
 รวม 1,500,000  

10. เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนSMP 524,483.60  
 รวม 524,483.60  
 รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,116,863.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามกลุ่มงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการอย่างม่คุณภาพ   
 ห้องเรียนคุณภาพ 100,000 นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว 
 สนับสนุนการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
10,000 นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว 

 ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                  
O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

10,000 นางโสรญา รอดเจริญ 

 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระบบตรารางสอน 50,000 นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ 
 นิเทศภายใน 1,000 นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 นางสาวณัฐิญา คาโศ 
 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนจัดทำบัตรนักเรียน 20,000 นางสาวณัฐิญา คาโส 
 วัดแววความรู้ความสามารถ(Phechpanom) 13,500 นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ 
 แข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
250,000 นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ 

2. โครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

  

 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SMP 120,000 นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว 
 พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 25,000 นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
20,000 นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ 

 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 

5,000 นางสาวณัฐิญา คาโส 
 

 นศท.ผู้นำทางวินัย พ.ศ. 30,000 นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ 
 พัฒนาจุดเน้นด้านการศึกษา 205,600 นางสาวณัฐิญา คาโส 

3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ใช้งบ นางจุติพร เด็ดรักทิพย์ 
4. โครงการพัฒนางานแนะแนวพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 
  

 บริการอบรมด้านงานแนะแนว 2,000 นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ 
 แนะแนวสัญจร 10,000 นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ 
 แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 3,000 นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ 



 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ความพร้อมก่อนเรียนสำเร็จการศึกษา             

(ม.3และ ม.6) 
5,000 นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ 

 พัฒนาและประปรงุห้องแนะแนว ไม่ใช้งบ นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ 
5. โครงการพัฒนางานห้องสมุด 5,9000 นางสาวอมรรัตตน์ บุนนาค 
6. โครงการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา25656 10,000 นางจารุณี แซ่โง้ว 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 810,580 นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี 
8. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 8 กลุ่มสาระ 
  

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

10,500 คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

28,000 คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุก
คน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ 

80,000 คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ทุก
คน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

60,000 คุณครูกลุ่มสาระสังคมทุกคน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพศิลปะ 42,000 คุณครูกลุ่มสาระศิลปะทุกคน 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการงาน

อาชีพ 
60,000 คุณครูกลุ่มสาระการงานทุกคน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศ 

110,000 คุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและพล
ศึกษา 

120,000 คุณครูกลุ่มสาระพลศึกษาทุกคน 



 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
  

 ประชุมผู้ปกครอง 20,000 นางสาวอาชิรญาร์ เกษสุวรรณ 
 เย่ียมบ้านนักเรียน ใช้งบ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

นางสาวอาชิรญาร์ เกษสุวรรณ 

 เครือข่ายผู้ปกครอง 2,000 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 อบรมวินัยจราจร 5,000 นายคมพยัคฆ์ ไทยวิวัฒน์วไิล 
 กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 5,000 นายคมพยัคฆ์ ไทยวิวัฒน์วไิล 
 ส่งเสริมพัฒนาห้องกิจการนักเรียน 10,000 นายจิรศักดิ์ ชูทัพ 
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3และ ม.6ประจำปีการศึกษา

2565 
15,000 นายเกริกเกียรติ จำนง 

 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 งานอนามัยโรงเรียน 49,000 นายคมพยัคฆ์ ไทยวิวัฒน์วไิล 
 กิจกรรมสภานักเรียน 13,600 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 ทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุน

เสมอภาค) 
1,000 นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ 

 เส้ือสูทสภานักเรียน 31,300 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2565 3,000 นายเกริกเกียรติ จำนง 
 โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 โครงการสถานศึกษาสีขาว 80,000 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง 
 ค่ายพุทธบุตรนักเรียน ม.1และ ม.4 ใช้งบ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี และ   
คุณครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุกคน 

 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใช้งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี และ   
คุณครูกลุ่มกิจการนักเรียนทุกคน 

 ค่ายผู้นำ ใช้งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 



 

 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนงานและงบประมาณ 
  

 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษา 50,000 นางสาวอาภาพร เทพบรรจง 
 จัดทำแผนปฏิบติัราชการประจำปีงบประมาณ2565 29,000 นางสาวอาภาพร เทพบรรจง 
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการเงินและ

บัญช ี
51,000 นายอารม รักสีทอง 

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน 
 ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 5,000 นางสาวเสาวณี ศรีทอง 

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน 
11. โครงการบริหารสาธารณูปโภค 548,400 นางสาวเสาวณี ศรีทอง 

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน 
12. โครงการพัฒนาวัสดุสำนักงานโรงเรียนพนมศึกษา 390,000 นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ 
13. โครงการธนาคารโรงเรียน 15,000 นางสาวเสาวณี ศรีทอง 

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน 
นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
14. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  

 ประชุม อบรม สัมมนา 200,000 นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
 พัฒนาบุคลากร 114,000 นางสาววิลาสินี แทนทวี 
 พัฒนาวัสดุสำนักงาน 20,000 นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
 ทัศศึกษา 106,000 คุณครูฝ่ายบริหารหารบุคคล 
 จัดทำทะเบียนข้อมูลครูและบุคลากร 10,000 คุณครูฝ่ายบริหารหารบุคคล 

15. โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา 946,000 นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 



 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
บริหารจัดการ 

 
 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
16. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   
 พัฒนาอาคารสถานท่ี 206,000 นายธีระศักดิ ์ยอดมณีย์ 

นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
นางสาวพนัชฎา เทววรรณะ 

 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 60,000 นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์
แพ 

 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(smis)โดยระบบ
DMC(Data)Management Center 

20,000 นางสาวพัชราภรณ์ กล่ินเกษร 

 สานสัมพันธ์กับชุมชน 20,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปทุกคน 
 พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ ไม่ใช้งบ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปทุกคน 

17. โครงการสวนปาล์มพอเพยีงโรงเรียนพนมศึกษา 343,400 นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 เงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนSMP 404,483.60 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 504,000 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ค่าวารสาร 50,000 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 สำรองจ่าย 300,000 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 


