
 
 

แผนการจัดหาพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

16,900 
20,000 
30,000 
65,000 
92,000 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 

  
 

มิถุนายน 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
เมษายน 2564 

 
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 
นายกฤษฎา  แสงแก้ว 
นางสาวสุนิสา  ค าสมุทร 
นางละลิตรา  ฐิติวงศ์ไพศาล 
นางธัญวาลกัษณ ์ ขัติวัง 
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

1. จัดพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์-สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเมือง 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสันต้นเปา 
4. ป้ายไวนีลโฟมบอร์ดรางวัลระดับจังหวัด/ภาคและระดับประเทศ 
5. การจัดท าวารสารบวัชมพ ู

รวม    223,900  
2. สัมพันธ์ชุมชนโรงเรยีนอนุบาลเชียงราย   

 
 

100,000 
20,000 
20,000 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

พฤษภาคม 2564 
มกราคม 2565 
มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 

 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
นางสาววรากร  ชินะกุล 
นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การประชุมผู้ปกครองครูประจ าป ี
2. กิจกรรมปานอ้งล่น 
3. รวมพลังนักปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 67 ปี ชาวบัวชมพ ูปีที่ 1 
4. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

รวม 160,000    



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

3. ส่งเสริมสขุภาพ (งานอนามัย)  
5,000 
5,240 

31,650 
7,200 
5,370 

10,000 
10,000 
12,000 
10,000 
19,190 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 

  
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 

พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

 

นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางเทียรมณี เทพนิล 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาภากร เครือสาร 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นายชยพล  ต๊ะหล้า 
นางวรรณภา เตจ๊ะ 
นางณัฐรุจา  ศรีค า 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางเทียรมณี เทพนิล 

1. การตรวจสุขภาพ ครู / นักเรียน 
2. งานการบ าบัดรักษาพยาบาล     
3. งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน 
4. งานสารสนเทศงานพยาบาล 
5. งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจ าห้องพยาบาล 
6. งานรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด 
7. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
8. โรงเรียนปลอดขยะ 
9. อย.น้อย 
10. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าหอ้งพยาบาล 
 

รวม 115,650    
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสระว่ายน ้า 
 

60,000  
51,200  
10,500 

 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
ธันวาคม 2564 

 
 
นางพิกุล  ธรรมลังกา 
นายกัมพล  ขันค าและ 
คณะครูว่ายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม และซ้ืออุปกรณ์   
2. ดูแลสภาพน้ าเพื่อให้สภาพน้ าพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 
3. การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
 

รวม 121,700  



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรา้งวนัิยนักเรียน  
3,000 
34,000 
6,000 
7,800 

 
 
 
 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

  
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 
สิงหาคม 2564 
มิถุนายน 2564 

นางณัฐรุจา  ศรีค า 
นายศราวุฒ ิ ชัยสาและคณะ 
นางณัฐรุจา  ศรีค าและคณะ 
นางสาวปราณปรียา  สายทอง
และคณะ 
นายกิตติคุณ  ทาวาง และคณะ 

1. กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานกัเรียนกับชุมชน / องค์กรภาครัฐเอกชน 
4. กิจกรรมแสดงผลงานการจัดกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

รวม 50,800    
6. โรงเรียนวิถีพุทธ   

6,000 
1,000 
1,500 
4,000 
7,000 
4,200 
16,800 
3,000 
3,000 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 
 

 

  
มกราคม 2565 

พฤศจิกายน 2564 
เมษายน 2565 

กรกฎาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 

นางสาวเกื้อหทยั  กาชัย 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ 
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทอง 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางสาวสุนิสา  ค าสมุทร 
นายกิตติคุณ   ทาวาง 
นางสดุธิดา/ว่าที่ร.ต. ศราวุฒิ 
นางสุดธิดา/ว่าที่ร.ต. ศราวุฒิ 
นางสาวสายรุ้ง   วงค์ภักดิ ์
 
 
 
 

1. กิจกรรมจุ๊จุอุ๊บาลีน้อยฯ 
2. กิจกรรม 89 ล้านความด ี  
3. กิจกรรมถุงนอนมือสอง 
4. กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล    
5. กิจกรรมรับขวัญนอ้งน้อย 
6. ห้องเรียนเงินล้าน 
7. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
8. กิจกรรมอิ่มบุญ 
9. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

รวม 46,500   

7. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  
 3,000 
 3,000 
 3,000  
 4,000  

 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

  
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
ตุลาคม 2564 

 

นายทวพีงษ์   จันทิมา 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
นางสุดธิดา/ น.ส.กัลยา 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
นางสาวสายรุ้ง/ นางแจ่มจิตร 
 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
4. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั 
6. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล ฯ 
7. วันวิสาขบูชา 
8. วันอาสาฬหบูชา 
9. วันเข้าพรรษา 
10. วันขึ้นปีใหม ่
11. วันมาฆบูชา 
12. วันตานก๋วยสลาก 
13. วันระลึกถึงวีรกรรมผูเ้สียสละ (ค่ายเม็งรายฯ) 
14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” 
15. วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า” 
16. วันลอยกระทง 
17. วันสงกรานต์ 
18. วันเด็กแห่งชาต ิ
19. วันไหว้คร ู
20. วันคร ู
21. วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 
22. กิจกรรมวันส าคัญปฐมวยั   

 1,500 
 1,000  

 -    
 3,200  
 7,200  

 19,000  
 3,200  
 3,500 
1,000  

 1,000  
 1,000  

 20,000  
20,000 
 22,000  

4,000  
 6,000 
40,000  

 29,500 
 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

- 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

ตุลาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

- 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
มกราคม 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 
เมษายน 2565 
มกราคม 2565 
มิถุนายน 2564 
มกราคม 2565 
มีนาคม 2565 

พฤษภาคม 2564 

นางสาวสายรุ้ง /นางศิวพร 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
- 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒิ /นายกิตติคุณ 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒิ/ นายกิตติคุณ 
นางบังอร / นายณัฐวุฒิ 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒิ /นายกิตติคุณ 
นางบังอร /น.ส.เกื้อหทัย 
นายวิทยา 
นางพรพิมล 
นางพรธิวา 
นายธนวัฒน์ /น.ส.ธรรมพร  
นางสาวภัคพร 
ธนวัฒน์ / รพีพร/นภัสสร 
ธนวัฒน์ /นางพรรณิภา/นางจีรพร 
นางสุดธิดา /น.ส.กมลชนก 
นางขวัญหทยั/นางวัชราภรณ์ 
นายวิทยา/นายนิรุตต ์
นางพิมใจ  สนประเทศ 
 รวม 196,100 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
 20,000  
 20,000  

 200,000  
 500,000  
200,000 
200,000 
 200,000  
 700,000  
 300,000 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

- 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

- 
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน 

 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
สิงหาคม 2564 
มีนาคม 2565 

นายนิรุตต์ ชัยมณีและคณะ 
นายวิทยา  สุภาวรรณ 
นายกฤษฎา  แสงแก้ว 
นายนิรุตต์  ชยัมณี 
นายนิรุตต์ /นายวิทยา   
นายนิรุตต์ /นายวิทยา   
นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข 
นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นายนิรุตต์  ชยัมณี 
นายนิรุตต์  ชยัมณี 

1. ท าถังขยะ  
2. ป้ายบอร์ดผู้ดูแลอาคาร 
3. จัดท าโต๊ะประชุม 23 ชุด และปรับปรุงหน้าเวที 
4. ปรังปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ในห้องเรียน 2 พื้นที่ 
5. ปรับปรุงห้องน้ า 2 พื้นที่ 
6. ปรับปรุงความปลอดภยัในสถานศึกษา (งานจราจร กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง)  
7. ปรับปรุงทางระบายน้ าหน้าอาคารรวงผึ้ง 
8. ทางเช่ือมอาคารรัชมงคล กับ 750 ป ีและ 750 ปี กับรวงผึ้ง 
9. รื้ออาคาร กอท. ปรับพื้นทีจ่อดรถ 



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

 

 10. ปรับปรุงหน้าอาคารใหม่ 2 อาคาร 
11. ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปลูกหญ้า 
12. ปรับปรุงอาคารไม้ เป็นอาคารผู้บริหาร 
13. ปรับปรุงอาคารเก็บของหลังหอประชุมรวงผึ้ง 
14. ท าโดม 
15. ปรับปรุงห้องน้ าหลังอาคารรวงผึ้ง 
16. ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป 
17. การปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบ้านหรรษา 
18. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะทานขา้วและฉากฯ 
19. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน้ าเล่นทราย 
20. จัดซื้อโต๊ะส าหรับเด็ก 
21. ติดมุ้งลวดพร้อมรางประตูห้องดนตรีและห้องวิทย์นอ้ย 
22. ติดม่านกันแสงกัน UV ประตูห้องศูนย์สื่อปฐมวยั 
23. กิจกรรมหนูท าได ้

490,000  
 100,000  
 490,000  
184,395  

2,500,000  
 300,000  
 10,000  
 5,000  

 17,400  
 3,300  

 20,000  
 10,000  
 3,500  
 3,100 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

- 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน 

มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 
มิถุนายน 2564 

พฤศจิกายน 2564 
ตุลาคม 2564 
มีนาคม 2565 
มิถุนายน 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
ตุลาคม 2564 

นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นายชยพล  ตะ๊หล้า 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล 
นางวรรณภา เตจ๊ะ 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ   

รวม 6,476,695  

9. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน  
32,000 
18,000 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

  
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 

นางประภารัตน์  วัฒนา 
นางประภารัตน์  วัฒนา 
นางพรธิวา  พันธุร ี

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
2. จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี

 รวม 50,000 

10. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย   
5,700  
 1,000  

 

 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

 

  
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นางพิมใจ  สนประเทศ 

1. กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองเจียงฮาย  
2. กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย   

 
รวม 6,700 

11. งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน      



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วิธีการ คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา ครูผู้รับผิดชอบ 
เฉพาะเจาะจง ประกาศเชญิชวน 

1. ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
2. ประชุมเตรียมการวางแผนงานรับนักเรียน 
3. ประกาศรับสมัครนักเรียน 
4. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ อ.2 MEP./ป.1MEP/ป.1IEC/ป.1ICC 
5. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดบัอ.2 ปกต ิ
6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ป.1 ปกต ิ
7. วัสดุในการรับสมัครนักเรียน 

750 
750 

5,000 
25,800 
14,000 
14,000 
10,000 

เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 
เฉพาะเจาะจง 

พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2564 
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง  
และคณะ 

รวม 70,300 

12. คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย  
ไม่ใช้

งบประมาณ 

   นางจินดา  สารข้าวค า 

1 จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

 รวมฝ่ายบริหารทั่วไป 7,518,345     

 

 


