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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565



 

ค าน า 

    

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วยการ
วางแผน (Plan-P) การปฏิบัติตามแผน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) การปรับปรุง (Act-A) รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

 โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565  เพ่ือน าเสนอข้อมูลผล

การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

1.การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของ สพฐ. จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 
 1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
 1.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 
 1.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
 1.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของ สพฐ. (คิดตามรายหัวนักเรียน) 

 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน 

  - ระดับปฐมวัย    คนละ 1,700 บาท/ปี 
  - ระดับประถมศึกษา   คนละ 1,900 บาท/ปี 

 2.2 ค่าหนังสือเรียน 

  - ระดับก่อนประถมศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คนละ 625 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คนละ 619 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คนละ 622 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คนละ 673 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คนละ 806 บาท/ปี 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คนละ 818 บาท/ปี 

 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

  - ระดับก่อนประถมศึกษา  คนละ 100 บาท/ปี 
  - ระดับประถมศึกษา   คนละ 195 บาท/ปี 
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2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ระดับก่อนประถมศึกษา  คนละ 300 บาท/ปี 
- ระดับประถมศึกษา   คนละ 360 บาท/ปี 

2.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ระดับก่อนประถมศึกษา  คนละ 430 บาท/ปีการศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา   คนละ 480 บาท/ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กจิกรรมสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการย่อย 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ข้อมูลประมวลผล ณ  วันที่ 10 มิ.ย. 65 (25 มิ.ย.65)  

 

จ านวนนักเรียน 

จัดสรรงบประมาณ 
1.ค่าจัดการ

เรียนการสอน
(รายหัว) 

2.ค่าหนังสือ
เรียน 

3.อุปกรณ์การ
เรียน 

4.เครื่องแบบ
(2ชุด) 

5.กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/65 

 
ภาคเรียนที่ 

1/65 
 

ภาคเรียนที่ 
1/65 

  

อนุบาล 264 224,400 52,800 26,400 79,200 56,760 439,560  
         

ประถมศึกษา 1,371 1,302,450 1,003,223 267,345 493,560 329,040 3,395,618  
         

รวมทั้งสิ้น 1,635 1,526,850 1,056,023 293,745 572,760 385,800 3,835,178  
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กจิกรรมสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการย่อย 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ข้อมูลประมวลผล ณ  วันที่ 10 มิ.ย. 65 (25 มิ.ย.65)  

จ านวน นร. 
1.ค่าจัดการเรียนการสอน  

(อุดหนุนรายหัว) 
850 ,950/คน/ภาคเรียน 

2.ค่าหนังสือเรียน 
3.อุปกรณ์การเรียน  

100 ,195/คน/ภาคเรียน 
4.เคร่ืองแบบ(2ชุด) 
 300 ,360/คน/ปี 

5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
215 ,240/คน/ภาคเรียน รวมท้ังสิ้น 

หมาย
เหตุ 

ชั้น ปี 65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 
อ.1 54 45,900 10,800 5,400 16,200 11,610 152,820  
อ.2 101 85,850 20,200 10,100 30,300 21,715 285,830  
อ.3 109 92,650 21,800 10,900 32,700 23,435 308,470  

รวมอนุบาล 264 224,400 52,800 26,400 79,200 56,760 747,120  
ป.1 217 206,150 142,352 42,315 78,120 52,080 821,562  
ป.2 209 198,550 135,850 40,755 75,240 50,160 790,020  
ป.3 238 226,100 155,414 46,410 85,680 57,120 900,354  
ป.4 226 214,700 159,782 44,070 81,360 54,240 867,162  
ป.5 258 245,100 218,265 50,310 92,880 61,920 1,025,808  
ป.6 223 211,850 191,557 43,485 80,280 53,520 889,547  

รวมประถม 1371 1,302,450 1,003,223 267,345 493,560 329,040 5,294,453  
รวมท้ังสิ้น 1,635 1,526,850 1,056,023 293,745 572,760 385,800 6,041,573  
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กจิกรรมสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการย่อย 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ข้อมูลประมวลผล ณ  วันที่ 10 มิ.ย. 65 (25 มิ.ย.65)  

จ านวน นร. 
5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติมกิจกรรมตามนโนบาย) 

215 ,240/คน/ภาคเรียน 1.กิจกรรมวิชาการ 2.ทัศนศึกษา 3.คุณธรรม/ลส.บพ. 4.ICT 
ชั้น ปี 65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคเรียนที่ 1/65 
อ.1 47 10,105 7,365 7,365 7,365 7,3650 
อ.2 98 21,070 7,205 7,205 7,200 7,200 
อ.3 135 29,025 7,205 7,205 7,200 7,200 

รวมอนุบาล 280 60,200 14,570 14,570 14,565 14,560 
ป.1 208 49,920 12,120 12,120 12,120 12,120 
ป.2 225 54,000 11,100 11,100 11,100 11,100 
ป.3 224 53,760 10,560 10,560 10,560 10,560 
ป.4 253 60,720 12,360 12,360 12,360 12,360 
ป.5 220 52,800 11,340 11,340 11,340 11,340 
ป.6 213 51,120 10,980 10,980 10,980 10,980 

รวมประถม 1,343 322,320 68,460 68,460 68,460 68,460 
รวมท้ังสิ้น 1,623 382,520 83,030 83,025 83,025 83,020 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กจิกรรมสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการย่อย 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ข้อมูลประมวลผล ณ  วันที่ 10 มิ.ย. 65 (25 มิ.ย.65)  

ที ่ ระดับ 
งบประมาณอุดหนุนรายหัวที่

จัดสรร 

รายละเอียดการจัดสรร 
งบด าเนินงาน งบบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน งบส ารอง รวมเงิน 

65% 5% 20% 10% 0% 100% 
1 อนุบาล 448,800 291,720 22,440 89,760 44,880 - 448,800 
   60% 5% 20% 15% 0% 100% 
2 ประถมศึกษา 2,604,900 1,562,940 130,245 520,980 390,735 - 2,604,900 
 รวม 3,053,700 1,854,600 152,685 610,740 435,615 - 3,053,700 

งบด าเนินงาน ประกอบด้วย งานวิชาการ งานส านักงานผู้อ านวยการการบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
การจัดสรรงบด าเนินงาน (ระดับก่อนประถมศึกษา 60% และระดับประถมศึกษา 60%) 

ระดับ 
งบประมาณที่จัดสรร 

รวม 
งานวิชาการ สน.ผู้อ านวยการ งบประมาณ บริหารทั่วไป 

อนุบาล 100% 60% 20% 2% 18% 100% 
 175,032 58,344 5,834.40 52,509.60 291,720 

ประถมศึกษา 100% 60% 10% 5% 25% 100% 
 937,764 156,294 78,147 390,735 1,562,940 

รวม 1,112,796 214,638 83,981.4 443,244.6 1,854,660 
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ล าดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ด าเนินการ

จัดหา 
รายการ/โครงการ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่งมอบ 
(แต่ละกจิกรรม) 

หมาย
เหตุ แผนงาน 

จ านวน 
(บาท) 

ประเภท 
จ านวน 
(บาท) 

1 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญา-

พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

2 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสริมสร้างพัฒนาการด้าน-อารมณ-์จิตใจแก่

เด็กปฐมวัย 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

3 
ตลอดปี

การศึกษา 
สถานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู ้ วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

4 
ตลอดปี

การศึกษา 
สร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

5 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสริมสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยี

เบ้ืองต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

6 
ตลอดปี

การศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

7 
ตลอดปี

การศึกษา 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

8 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

9 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาการวัดผลและประเมินผล เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาการ 

 
 
 

  เฉพาะเจาะจง 15 วัน  
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10 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิชาการ วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

11 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาวัดผลและประเมินผล เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

12 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนางานระบบงานฝ่ายวิชาการ วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

13 
พ.ย.64  
,ก.พ.65 

สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

14 
ตลอดปี

การศึกษา 
ห้องเรียนคุณภาพ วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

15 มี.ค.65 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

16 
พ.ค.62 
 ,พ.ย.62 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้น
พ้ืนฐาน RT,NT,LAS และO-NET 

วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

17 มี.ค.63 
อ่านหนังสือวันละหน้าเพ่ือพัฒนาการอ่าน 

(ห้องสมุดมชีีวิต) 
วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

18 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วิชาการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

19 
ตลอดปี

การศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

20 
ตลอดปี

การศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา วิชาการ (ปฐมวัย)    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

21 
ตลอดปี

การศึกษา 
เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

22 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาด้านสังคมปฐมวัย บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  
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23 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพ่ือการศึกษา บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

24 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

25 
ตลอดปี

การศึกษา 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

26 
ตลอดปี

การศึกษา 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

27 
ตลอดปี

การศึกษา 
กีฬาส ี บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

28 
ตลอดปี

การศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

29 
ตลอดปี

การศึกษา 
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน 
บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

30 
ตลอดปี

การศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ บริหารทั่วไป    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

31 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ

อาชีพ 
งานบุคคล    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

32 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

33 
ตลอดปี

การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 
ส านักผู้อ านวยการ    เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

34 
ตลอดปี

การศึกษา 
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 
ส านักผู้อ านวยการ 

 
 
 

  เฉพาะเจาะจง 15 วัน  
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35 
ตลอดปี

การศึกษา 
อาหารกลางวัน งบประมาณ  

เทศบาล
เมืองล าพูน 

6,867,000  ทุกวัน  

36 
ตลอดปี

การศึกษา 
อาหารเสริมนม งบประมาณ  

เทศบาล
เมืองล าพูน 

2,151,660  ทุกวัน  

 


