
ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์ 2,460                 

นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์ 614,000             30,000

นางสาวเกศรินทร์  หม่ืนจ านงค์ 118,210             

นายชัชวาลย์  บุญสงค์ 85,000               

นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์ -                    

นางชวนพิศ  พงษ์รอด -                    

819,670              30,000              

ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี 700,000           

นางสาวลลิตา  ค าภูเวียง 414,600             
นายธานินทร์ อ์ุนเรือน 25,000               

439,600              700,000            

ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นางนฤมล พงศโรจน์ 12,000               

2. งานนโยบายและแผนเสนอของบประมาณ นายเชาวลิต  เกิดพงษ์ 25,000               
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร 5,000                 
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร 28,890               
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร 7,500

70,890              7,500              

กลุ้มงบประมาณ

1. งานบ ารุงการศึกษา และระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ( เงินบ ารุงการศึกษา )

2. งานบริหารการเงิน-บัญชี

               บัญชีจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าป้การศึกษา 2565   ( 37 งาน  10 โครงการ )
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

รวม

กลุ้มบริหารงานท่ัวไป

1. งานส์งเสริมและพัฒนางานธุรการ

2. งานพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี

3. งานส์งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

4. งานปรับปรุงและดูแลยานพาหนะโรงเรียน

5. งานสวัสดิการโรงเรียน

6. งานโภชนาการและกิจกรรมแปลงยาวพิทยาคมน  าด่ืม

รวม
5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. งานพัฒนาองค์กรและระบบบริหารการจัดการควบคุมการด าเนินงานขององค์กร
4. งานพัฒนาเครือข์ายข์อมูลสารสนเทศ

3. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
รวม

กลุ้มประกันคุณภาพการศึกษา



ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์ 20,000               

นางสาวประภาภรณ์ อ์นภ์ู 523,050             

นางสาวเกศรินทร์ หม่ืนจ านงค์ 20,000               

นางสาวปารีญา ชาญยุทธนา 25,000               

นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์ -                    

นางสาวศิวภรณ์ โสภา 30,000               

นางสาวประภาภรณ์ อ์นภ์ู 5,500                 

นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์ 346,513             398,497

นางสาวกิติยาภรณ์  ใหมค า 1,000                 

นางสาวกิติยาภรณ์  ใหมค า 5,000                 

นางสาวประภาภรณ์  อ์นภ์ู

นางอังคณา  นาเจริญ 171176.60 28,823.40

นางสาวประภาภรณ์ อ์นภ์ู -                    

นางสาวกิติยาภรณ์  ใหมค า 20,000               

นางสาวประภาภรณ์ อ์นภ์ู 20,000               

นางสาวกิติยาภรณ์  ใหมค า -                    

นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์ 6,000                 
1193239.60 427320.40

3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลทางการเรียน
4. งานพัฒนาแหล์งเรียนร์ู

5. งานนิเทศการศึกษา

     - งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงการท่ี 5 โครงการจัดการเรียนร์ูหลักสูตรอาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและห์องเรียนอาชีพ (ทวิศึกษา)

กลุ้มวิชาการ

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.  งานพัฒนากระบวนการเรียนร์ู 

โครงการท่ี 6 โครงการส์งเสริมอาชีพอิสระ
รวม   

9. งานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผ์ูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

10. งานส์งเสริมความร์ูด์านวิชาการแก์ชุมชนและประสานความร์วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน์วยงานอ่ืนทั งภาครัฐและเอกชน

   

11. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการท่ี 1 โครงการกิจกรรมห์ุนยนต์

     - โครงการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรท์องถ่ิน

     - โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนร์วมในโรงเรียน

6. งานจัดให์บริการแนะแนวการศึกษาต์อและอาชีพ

7. งานรับนักเรียน

8. งานพัฒนา 8 กล์ุมสาระการเรียนร์ู

 โครงการท่ี 2 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ์ูเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค์าใช์จ์ายใน

การจัดการศึกษาตั งแต์ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน ประจ าป์การศึกษา 2565

โครงการท่ี 3 โครงการส์งเสริมความเป์นเลิศและพัฒนาคุณภาพผ์ูเรียน ประจ าป์การศึกษา 2565

โครงการท่ี 4 โครงการห์องเรียนพิเศษ EIS



ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นางสาวสมสุดา สีเหลือง -

นางสาวสมสุดา สีเหลือง

นางชวนพิศ พงษ์รอด 40,000               

นายอนันต์ จันทร์เขียว -                    

นางชวนพิศ พงษ์รอด 20,000               

60,000               -                 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน์ง

3. งานเสริมสร์างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและสวัสดิการ

4. งานวินัยและการอุทธรณ์ร์องทุกข์

กลุ้มบริหารงานบุคคล

2. งานสรรหา บรรจุแต์งตั ง และออกจากราชการ

โครงการท่ี 1 โครงการศึกษาดูงาน
รวม



ครูผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ

นายณัฐพล  พ์ุมพวง 105,500           

นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์ 37,000               

นายอภัย โคตะมะ

นางสาวอารีย์  เยเป์ยว 5,000                 46,390            
โครงการปป์องกันและควบคุมโรคติตด์อ 

นางสาวกิติยาภรณ์  ใหมค า 5,000                 

นางสาวศิวภรณ์  โสภา -                    

นายธีรพงษ์ กันนุลา 5,000                 24,000            

นายอ าพล สกุลสัมพันธ์ศรี 5,000                 

57,000               175,890           

8. งานโรงเรียนสีขาว
รวม

5. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน

6. งานระบบดูแลช์วยเหลือนักเรียนและตั งครรภ์ไม์พร์อม

2. งานกิจกรรมนักเรียน

3. งานระเบียบวินัยของนักเรียน

4. งานอนามัยโรงเรียน

1. งานส์งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กลุ้มกิจการนักเรียน

7. งานอุบัติภัย 



เงินรายได้สถานศึกษา

30,000                     

700,000                   

25,000                     

427,320.40               

-                         

175,890                   

1,358,210.4            

จ านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต์น 458 คน คนละ 3,500 บาท เป์นเงิน 1,603,000

จ านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 273 คน คนละ 3,800 บาท เป์นเงิน 1,037,400

รวมสุทธิ 2,640,400

บาท
บาท
บาท

57,000                

3. กล์ุมประกันคุณภาพ ฯ

2. กล์ุมงบประมาณ

      ( เงินเทศบาลวังเย็น ) 

      ( เงินเทศบาลวังเย็น ) 

      ( เงินเทศบาลวังเย็น ) 

5. กล์ุมบริหารบุคคล 60,000                         ( ประกันสังคม 5% ) 

6. กล์ุมกิจการนักเรียน

819,670              
เงินอ่ืน ๆ

รายการ เงินอุดหนุน

1. กล์ุมบริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ีใช์ในโครงการ 
เงินอุดหนุนท่ีได์รับ
เงินเกิน

2,640,400
2,640,400

0

รวม 2,640,400          

           

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนแปลงยาวพิทยาคม ป้การศึกษา 2565

      ( เงินเรียนฟรี 15 ป์ ) 

4. กล์ุมวิชาการ 1,193,240             ( เงินคุณชัยรัตน์ ) 

439,600              (รายรับ) 

      ( เงินเทศบาลวังเย็น )

เงินรายได้อ่ืน ๆ

 ( เงินบริจาค/ห์ุนยนต์ ) 

70,890                



หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

               บัญชีจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าป้การศึกษา 2565   ( 37 งาน  10 โครงการ )
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม



หมายเหตุ



หมายเหตุ

756,000

37,800

793,800



หมายเหตุ

เงินกิจกรรมพัฒนาผ์ูเรียน

72,500

โครงการปป์องกันและควบคุมโรคติตด์อ 

72,500         



           

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนแปลงยาวพิทยาคม ป้การศึกษา 2565







เงินเดือน

เงินประกันสังคม 5%








