
สรุปภาพรวม 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนโคราชพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ประมาณการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันงบประมาณทัง้สิ้น 1,284,060  สิ้นปีงบประมาณ  วันที ่ 30  กนัยายน  2564 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมมีผลเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น 
 1.  รายจา่ยตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จำนวนบาท  194,460  คดิเป็นร้อยละ 15.14 ของรายได้
ทั้งหมดของสถานศึกษา เบิกจ่ายจำนวน  194,460 บาท คดิเป็นร้อยละ 100 
 2.  รายจา่ยตามกลยุทธโรงเรียน จำนวน  673,000 บาท คดิเป็นร้อยละ  52.41 ของรายได้ทั้งหมด
ของสถานศึกษา เบิกจ่ายจำนวน  458,143.30 บาท คดิเป็นร้อยละ 68.00 
 3.  รายจา่ยค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ จำนวน 416,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  32.44ของรายได้
ทั้งหมดของสถานศึกษา เบิกจ่ายจำนวน 416,600 บาท คดิเป็นร้อยละ 100 

ประเภทรายจ่าย 
วงเงินที่ได้รับการ

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
จำนวน ร้อยละ 

ภาพรวม 1,284,060 1,069,203.30 82.27  
รายจา่ยตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี 194,460 194,460 100  
รายจา่ยตามกลยุทธ์
โรงเรียน 673,000 458,143.30 68.07  
รายจา่ยค่า
สาธารณูปโภค อื่น ๆ 416,600 416,600 100  

 
1.  รายจ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
     รายจา่ยตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จำแนกตามการจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวเป็นหมวด ดังนี้ 
     1.1  หมวดค่าเล่าเรยีน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัสรรงบประมาณคา่เล่าเรียน ให้แก่ ผู้เรียนทั้งประเทศ ตามอตัราค่าใช้จ่าย
ต่อหัวที่คณะรฐัมนตร ีในละระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  มธัยมศึกษาตอนต้น  คนละ 3,500 บาท/ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 364,000  บาท 
 -  มธัยมศึกษาตอนปลาย  คนละ 3,800 บาท/ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 402,800  บาท 
        รวมทั้งสิ้น 766,800  บาท 
     1.2  หมวดค่าเล่าเรยีน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษา สำหรับบริหารจดัการได้เองตาม
วัตถุประสงค์ โดยกำหนด วธิีการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ และให้มีการจดัระบบหนังสือเรียนให้ครบ
ทุกชั้น ทั้งนี้การดำเนินการคัดเลือกหนังสือของสถานศึกษานั้น กำหนดใหจ้ะต้องมีการพจิารณาตดัสินใจร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษากับภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ครู ผูป้กครอง กรรมสถานศึกษา นักเรียน 
และผู้แทนชุมชน สำหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนตามรายหัว มดีังนี้ 



 -  มธัยมศึกษาปีที ่1  คนละ 800 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 27,200  บาท 
 -  มธัยมศึกษาปีที ่2  คนละ 921 บาท   เป็นเงินทั้งส้ิน 33,156  บาท 
 -  มธัยมศึกษาปีที ่3  คนละ 996 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 33,864  บาท 
 -  มธัยมศึกษาปีที ่4  คนละ 1,384 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 56,744  บาท 
 -  มธัยมศึกษาปีที ่5  คนละ 1,326  บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 43,758  บาท 
 -  มธัยมศึกษาปีที ่6  คนละ 1,164  บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 37,248  บาท 
        รวมทั้งสิ้น 231,970  บาท 
     1.3  หมวดอุปกรณก์ารเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษา ดำเนินการจดัทำบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่
ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ คา่ใช้จา่ยรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนดว้ยตนเอง และให้นำใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ตำ่กว่าเงินสดนั้น มาเป็นหลักฐานแสดง
กับสถานศึกษา ตามอัตราค่าใชจ้่ายต่อหัวที่คณะรฐัมนตรี ในละระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  มธัยมศึกษาตอนต้น  คนละ 420 บาท/ปี   เป็นเงินทั้งสิ้น 43,680  บาท 
 -  มธัยมศึกษาตอนปลาย  คนละ 460 บาท/ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 48,760  บาท 
        รวมทั้งสิ้น 92,440  บาท 
     1.4  หมวดเครื่องแบบนักเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษา ดำเนินการจดัทำบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่
ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ คา่ใช้จา่ยรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
เครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเอง และให้นำใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเงินสดนั้น มาเป็นหลักฐานแสดงกับ
สถานศึกษา ตามอัตราคา่ใช้จา่ยต่อหัวทีค่ณะรัฐมนตรี ในละระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  มธัยมศึกษาตอนต้น  คนละ 420 บาท/ปี   เป็นเงินทั้งสิ้น 46,800  บาท 
 -  มธัยมศึกษาตอนปลาย  คนละ 450 บาท/ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 53,000  บาท 
        รวมทั้งสิ้น 99,800  บาท 
     1.5  หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสำหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้เองตามวตัถุประสงค์ ใน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
 1.  กจิกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ตอ่คน/ปี 
 2.  กจิกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ - เนตรนาร ี, ค่ายคณุธรรม อย่างน้อย 1 ครัง้/
คน/ปี  
 3.  ทัศนศกึษานอกสถานที่ โดยจดัอย่างน้อย 1 ครั้ง ตอ่คน/ปี 
 ซึ่งในรายละเอียดการดำเนินการของสถานศึกษาแต่ละแห่งน้ัน คำนึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกดิ
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก สำหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามรายหัว มดีงันี้ 
 -  มธัยมศึกษาตอนต้น  คนละ 880 บาท/ปี   เป็นเงินทั้งสิ้น 91,520  บาท 
 -  มธัยมศึกษาตอนปลาย  คนละ 950 บาท/ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 100,700  บาท 
        รวมทั้งสิ้น 192,220  บาท 



2.  รายจ่ายตามกลยุทธโรงเรียน 
 สรุปรายจา่ยตามกลยุทธข์องโรงเรียนตามโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จำแนกตามกลุ่มบริหารงานทีร่ับผิดชอบ ดังตาราง 
ตารางแสดงรายจา่ยตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ กลุ่มงานที่รับผิดขอบ จำนวนเงิน (บาท) 
1 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 180,604 
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 40,614 
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 20,961.40 
4 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 202,324.30 
5 กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 13,640 

รวม 458,143.30 
 
3.  รายจ่ายสาธารณูปโภคและรายจ่ายอื่น 
 สรุปรายจา่ยสาธารณูปโภคของโรงเรียนตามการเรียกเก็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจา้ง
ครูต่างชาติ เจ้าหน้าที ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงดังตาราง 
 

ลำดับที ่ กลุ่มงานที่รับผิดขอบ จำนวนเงิน (บาท) 
1 จ้างครตู่างชาต ิ 409,680 
2 จ้างเจ้าหน้าที่การเงิน 115,200 
3 จ้างพนักงานขับรถ 115,200 

รวม 640,080 


