
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนโคราชพิทยาคม 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

 

 



                                                          คำนำ  

  เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น

เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนโคราชพิทยาคม ซึ ่งได้ร ับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

สำหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน) หวังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน  

 

    โรงเรียนโคราชพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
            ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 7,200 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 5,000 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
3 กิจกรรมทำความดีดว้ยหัวใจ 500 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
4 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 9,000 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
5 กิจกรรมวันคริสต์มาส 4,000 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
6 กิจกรรมบูรณาการการเรยีนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5,000 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
7 พัฒนาทักษะการคดิด้วยกระบวนการ IS 5,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8 กิจกรรมวันวทิยาศาสตร์ 2,000 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
9 กิจกรรมสอนเสริม 2,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
10 กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ีและอยู่ค่าย 25,760 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
11 พัฒนากระบวนการสอนการงานอาชพี 5,000 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
12 พัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร ์ 6,250 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
13 พัฒนากระบวนการสอน

ภาษาตา่งประเทศ 
5,000 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
14 พัฒนากระบวนการสอนภาษาไทย 2,500 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
15 กิจกรรมวันภาษาไทย 2,000 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
16 พัฒนากระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ 7,500 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
17 พัฒนากระบวนการสอนศิลปะ 1,250 กลุ่มสาระฯศิลปะ 
18 พัฒนากระบวนการสอนสังคมศึกษา 2,500 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
19 พัฒนากระบวนการสอนสุขศึกษาและพละ 3,750 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
20 กิจกรรมวันตรุษจีน 4,000 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
21 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 5,000 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
22 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษห้องเรียน EIS 24,500 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
23 กิจกรรม STEM EDUCATION 20,000 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
24 กิจกรรมแนะแนว 1,500 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
25 พัฒนากระบวนการสอนแนะแนว 1,250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
26 งานหลักสูตร 1,500 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
27 งานนิเทศ วิจัย 800 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
28 กิจกรรมพัฒนาครูดา้นวดัผล 500 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
29 วัสดุสิ้นเปลืองผลิตสื่อใบงาน

แบบทดสอบ 
50,000 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
30 กิจกรรมรับนักเรียน 

 
5,000 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

31 ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม 800 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
32 กิจกรรมกีฬาภายใน 20,000 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
33 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 31,800 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
34 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
35 พัฒนาทักษะตามความถนดัของนักเรียน 93,600 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
36 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี 2,000 กลุ่มสาระฯศิลปะ 
37 กิจกรรมกีฬาภายนอก 5,000 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
38 กิจกรรมทัศนศึกษา 76,300 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
39 ศูนย์อาเซียน 500 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
40 จัดหาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 23,400 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
41 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
42 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ 3,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
43 งานทะเบียน 7,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
44 งานวัดผล 3,500 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
45 นิทรรศการวิชาการ (Open House) 10,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
46 งานสารสนเทศและเครือข่ายเทคโนโลยี 117,000 นางสาวจันจิรา  รักษาราช 
47 จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำนักงาน 24,000 นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
48 สาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 93,600 นางสาวจันจิรา  รักษาราช 
49 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 15,000 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
50 งานการเงินและบัญชี 8,000 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
51 งานพัสดุและสินทรัพย์ 1,500 นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
52 งานควบคุมภายใน 500 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
53 ชำระค่าสารณูปโภค(ไฟฟ้า+ประปา 

+โทรศัพท์+ขยะ) 416,600 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
54 จัดหาบุคลากรเพื่อช่วยงานด้านการเงิน

และบัญช ี 168,480 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
55 งานแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 2,000 นางสุภาพร  พรพิมานแมน 
56 จัดหาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 235,370 นายกิติพงศ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
57 รำบวงสรวงย่าโม 3,000 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 
58 จ้างครูต่างชาติ 428,000 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 
59 สวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ 2,500 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 
60 ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 35,000 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 

 
 



 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 ส่งเสริมการปฏิบัติงานครูผู้สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5,500 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 

62 พัฒนาสำนักงานบริหารงานบุคคล 4,000 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 
63 ประเมินประสิทธิผลครูและบุคคลากร 1,000 นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
64 โภชนาการและอนามัย 3,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
65 อาคารสถานที่ 74,700 นายอภิฌาน  นาถโกษา 
66 โสตทัศนศึกษา 3,000 นางดวงจันทร ์ ฤทธิ์เดช 
67 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 5,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
68 ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะและน้ำมัน

เช้ือเพลิง 60,000 นายอภิฌาน  นาถโกษา 
69 บำรุงรักษาเคร่ืองกรองน้ำ 20,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
70 บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 20,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
71 พัฒนาสภาพแวดล้อม(งบสำรอง) 54,900 นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข 
72 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 28,080 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
73 สาธารณูปโภคและบำรุงรักษาโรงอาหาร 54,000 นายอภิฌาน  นาถโกษา 
74 พัฒนาสำนักงานกลุ่มงงานบริหารทั่วไป 2,000 นางดวงจันทร ์ ฤทธิ์เดช 
75 งานสารบรรณโรงเรียน 8,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
76 ปฏิคมโรงเรียน 4,000 นายอภิฌาน  นาถโกษา 
77 โรงเรียนกับชุมชน 1,000 นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
78 ส่งเสริมวินัยและคุณธรรมนักเรียน 2,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
79 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 500 นายถาวร ภุมรินทร์ 
80 กิจกรรมอำลาสถาบัน 5,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
81 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเพศศึกษา 2,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
82 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นายขจรศักดิ์  วิวัฒน์วรรธนะ 
83 เย่ียมบ้านนักเรียน 5,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
84 คณะสี 20,000 นายขจรศักดิ์  วิวัฒน์วรรธนะ 
85 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
86 สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2,000 นายถาวร ภุมรินทร์ 
87 เครือข่ายผู้ปกครอง 500 นายถาวร ภุมรินทร์ 

 


