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รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ  6  เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                             

โรงเรียนอนุบาลล าพูน สพป. ล าพูนเขต 1  

รอบท่ี 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม  2564  -  มีนาคม  2565) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ซึ่งโรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2565 และแผนการใช้งบประมาณประจ าปี             
พ.ศ. 2565 โดยมีรายการแสดง ในหมวดงบต่างๆ ดังนี้ 

1.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ               
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน ยอดรวม 1,527,800 บาท ทั้งหมด  

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการค่าจัดการเรียนการสอน  
  2. เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
  3. เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 
  4. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
  5. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
               6. ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   

2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ           

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานงบอุดหนุนรายการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ยอดรวมทั้งหมด 1,000 บาท 

 

 

 

 



3. ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
 3.1 สรุปผล รายงานเงินคงเหลือประจ าวันส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาล าพูน 

เขต 1 ทุกวันที่ 5 ของเดือนมัดไป 
 3.2 จัดท ารายงานเงินคงเหลือ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้า 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

4.ผลการด าเนินงาน 

 จากการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาล

ล าพูน 6 เดือนแรก ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
- ก่อนประมมศึกษา 
-ประมมศึกษา 

1,527,800 
 

1,500,386.65 98.21 27,413.35  

รวม 1,527,800     
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2,000 2,000 100 -  

รวม 2,000 2,000 100 -  
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน - - - -  
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ - - - -  
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 293,940 293,940 100 -  
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 386,040 335,224 86.84 50,816  

รวม 679,980 629,164 92.53 50,816  
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ล าดับที่ 
ช่วงเวลา ด าเนินการ

จัดหา 
รายการ/โครงการ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่งมอบ 

(แต่ละกิจกรรม) 

หมาย

เหต ุแผนงาน 
จ านวน 

(บาท) 
ประเภท 

จ านวน 

(บาท) 

1 ตลอดปีการศึกษา เสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญา-พฒันาจิตวิทยาศาสตร์ วิชาการ (ปฐมวยั) 13,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

2 ตลอดปีการศึกษา เสรมิสร้างพัฒนาการด้าน-อารมณ์-จิตใจแก่เด็กปฐมวยั วิชาการ (ปฐมวยั) 27,032   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

3 ตลอดปีการศึกษา สมานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู ้ วิชาการ (ปฐมวยั) 40,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

4 ตลอดปีการศึกษา สร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรสมานศึกษาปฐมวยั วิชาการ (ปฐมวยั) 15,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

5 ตลอดปีการศึกษา 
เสริมสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีเบือ้งต้นส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
วิชาการ (ปฐมวยั) 15,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

6 ตลอดปีการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสมานศึกษา ระดับปฐมวัย วิชาการ (ปฐมวยั) 15,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

7 ตลอดปีการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ วิชาการ (ปฐมวยั) 50,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

8 ตลอดปีการศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสมานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
วิชาการ 30,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

9 ตลอดปีการศึกษา 
พัฒนาการวัดผลและประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิชาการ 50,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  



10 ตลอดปีการศึกษา วิชาการ วิชาการ 5,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

11 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาวัดผลและประเมินผล เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา วิชาการ 80,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

12 ตลอดปีการศึกษา พัฒนางานระบบงานฝ่ายวิชาการ วิชาการ 112,764   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

13 พ.ย.64 ,ก.พ.65 สมานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ 15,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

14 ตลอดปีการศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ วิชาการ 230,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

15 มี.ค.65 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประมมศกึษาปทีี่ 6 วิชาการ 10,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

16 พ.ค.62 ,พ.ย.62 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน RT,NT,LAS 

และO-NET 
วิชาการ 50,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

17 มี.ค.63 อ่านหนังสือวันละหน้าเพื่อพัฒนาการอ่าน (ห้องสมุดมีชีวิต) วิชาการ 50,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

18 ตลอดปีการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสมานศึกษา วิชาการ 10,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

19 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย วิชาการ (ปฐมวยั) 113,520   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

20 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประมมศึกษา วิชาการ (ปฐมวยั) 658,080   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

21 ตลอดปีการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย บริหารทั่วไป 22,509.60   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

22 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาด้านสังคมปฐมวัย บริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

23 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพื่อการศึกษา บริหารทั่วไป 224,735   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

24 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารทั่วไป 25,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  



25 ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

26 ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป 60,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

27 ตลอดปีการศึกษา กีฬาสี บริหารทั่วไป 10,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

28 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการสมานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารทั่วไป 20,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

29 ตลอดปีการศึกษา การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน บริหารทั่วไป 1,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

30 ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนวิมีพุทธ บริหารทั่วไป 20,000   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

31 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ งานบุคคล 152,685   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

32 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ งบประมาณ 694,721   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

33 ตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส านักผู้อ านวยการ 156,294   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

34 ตลอดปีการศึกษา พัฒนาสื่อ อปุกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส านักผู้อ านวยการ 435,615   เฉพาะเจาะจง 15 วัน  

35 ตลอดปีการศึกษา อาหารกลางวัน งบประมาณ  
เทศบาล

เมืองล าพูน 
6,867,000  ทุกวัน  

36 ตลอดปีการศึกษา อาหารเสริมนม งบประมาณ  
เทศบาล

เมืองล าพูน 
2,151,660  ทุกวัน  

 

 


