
 
 

แผนการจัดหาพัสดุตามโครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

 ว01  
  

 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย       
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   -       

  3. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการผ่านงานสร้างสรรค์      34,990  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  4.  จัดซื้อ คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์   35,010  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัย   20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   8,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  7. กิจกรรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   8,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  8. กิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย   38,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  9 .ดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย   20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

   รวม   219,000     



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   
  

 

ว02   พัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล       
  1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)    35,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 

  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL)    4,500  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม (STEM)    4,500  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 

  4.  ครูสร้างนวัตกรรมและท า Best Practice    4,200  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 

  5.  การจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)     50,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 

   รวม   98,200     

ว03   พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ       
  1. จัดท าระบบสารนิเทศให้เป็นปัจจุบัน   12,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. สารสัมพันธ์โรงเรียนสู่บ้าน   4,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร                           3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   รวม   19,000     

   
  

 

ว04   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย       
  1. กิจกรรมนักข่าวน้อย  3,000    เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ก.พ.66 

  2. กิจกรรมนิทานหรรษา              3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ก.พ.66 
  3. กิจกรรมภาษาพาเพลิน              5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ก.พ.66 
   รวม  11,000     

 ว05   พัฒนาวิชาการ        
 1. ประชุมวางแผน 1,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65 
  2. อบรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน  14,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-มิ.ย.65 
  3 . ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน           20,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
  4. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย              2,000  เฉพาะเจาะจง  ก.ค.65 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ห้องวิชาการ              8,000  เฉพาะเจาะจง  ก.ค.65 
   รวม   45,000     

ว06   เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล        
   1. จัดซื้อแฟ้ม (ปพ.6) ให้กับนักเรียนทุกคน            30,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   2. จัดซื้อวัสดุใช้งานวัดและประเมินผล            30,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   3. จัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.1 และ ปพ.3             2,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65 
   4. สารสนเทศงานวัดและประเมินผล            10,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   5. ส าเนาเอกสารข้อสอบระหว่างปีและปลายปี           150,000  เฉพาะเจาะจง  ต.ค.65 
   6. การจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย            10,000  เฉพาะเจาะจง  ก.ค.65 
   รวม   232,000     

 ว07   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         

  
 1. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย              5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   2 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย              3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   3.จัดท าเอกสารนิเทศภายใน              1,500  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 
   4.จัดท าแฟ้มประกันคุณภาพภายใน              2,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มี.ค.66 
   5. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานฯสิ้นปี              4,800  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
   6.จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี (SAR)              3,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
   7.จัดท าข้อมูลฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติ              1,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
   ระดับขั้นพื้นฐาน                    -       
   1. จัดท าก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน            10,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมิน              4,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   3. จัดท าเอกสารงานประกันและสารสนเทศ แต่ละสายชั้น            18,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   4. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศภายในสถานศึกษา              3,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   5. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) แต่ละสายชั้น              3,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   6. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของสถานศึกษา              3,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
   รวม   61,300     

ว08  
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program) ระดับปฐมวัย       

  1. การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร            10,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-เม.ย.66 
  2. จัดหาสื่อเสริมประสบการณ์            20,000  เฉพาะเจาะจง  ก.ค.65 
  3. MEP Day Camp            30,000  เฉพาะเจาะจง  ก.พ.-มี.ค66 
  4. Christmas Day            30,000  เฉพาะเจาะจง  ธ.ค.65 
  5. ค่าวัสดุของใช้ประจ าห้องเรียน MEP.    40,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 

  6. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ พว            42,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65 
  7. ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนสองภาษา 4 ห้อง            18,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65 
   8. ค่าถ่ายเอกสารประจ าหน่วยภาษาอังกฤษ              8,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-เม.ย.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   รวม   198,000     

ว09  
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) ระดับประถมศึกษา       

  

 1. ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดจ านวน 12 ห้องเรียน           686,000   ประกาศเชิญชวน เม.ย.-มิ.ย.65 
 2. กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรม open house ภาคเหนือ            50,000  เฉพาะเจาะจง  มิ.ย.65-มีค.66 
 3. ค่าย MEP Day Camp           300,000  เฉพาะเจาะจง  ส.ค.65-ม.ค.66 
 4. ค่ายภาษาและวัฒนธรรม           300,000  เฉพาะเจาะจง  ก.ค.65-มี.ค.66 
 5. ABCR Got talent            20,000  เฉพาะเจาะจง  ส.ค.65-ม.ค.66 
 6. กิจกรรม Christmas Day 2022           150,000  เฉพาะเจาะจง  20-24ธ.ค.65 
 7. วัสดุจัดท าเอกสารครูต่างชาติ            50,000  เฉพาะเจาะจง  เม.ย.65-มี.ค.66 
 8. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียนต้นแบบ MEP           500,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
 9. ศึกษาดูงานCo-teacherและบุคลากร           300,000  เฉพาะเจาะจง  ส.ค.65-ก.พ.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

 10. วัสดุสื่อส าหรับครูต่างชาติห้อง MEP           120,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

 

 11. วัสดุสื่อส าหรับครูต่างชาติ ห้องเรียนปกติ            50,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
 12. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร MEP ประจ าปี            10,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
 13. กิจกรรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูต่างชาติห้องเรียน MEP            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
 14. กิจกรรมการสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานฯ           200,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
 15. ห้องเรียน Multi purpose room           500,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
 16. กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ App Palfish (MEP 1-3=180 คน)            72,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
 18. lively room           100,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ส.ค.66 

 รวม   3,428,000     

ว10  
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Intensive English Course (IEC)       

   1. การจัดหาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครูและสื่อ ประจ าห้องเรียน IEC            215,000  เฉพาะเจาะจง   



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   2. การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุใช้สอย  ประจ าห้องเรียน IEC             30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   3. กิจกรรมค่าย ONE DAY CAMP ห้อง IEC ป.1-ป.6            150,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  
 4. กิจกรรมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ห้องเรียน IEC           120,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 

   5. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล              5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. cefr ป456            60,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   รวม   580,000     

 ว11  
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (Intensive Chinese 
Course)       

  1. จัดท าแบบเรียนตามหลักสูตรห้องเรียน ICC              5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ส.ค.66 
  2. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประจ าห้องเรียน ICC            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  3. ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ภาษาจีน            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  4. วัสดุสื่อส าหรับครูต่างชาติ            10,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ าปีการศึกษา 2565            75,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  6. กิจกรรมไหว้พระจันทร์              5,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   7. กิจกรรมวันตรุษจีน            50,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   8. ค่าหนังสือเรียนเสริมภาษาจีน ป.1-6            50,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   9. oneday trip            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-ส.ค.66 
  10. ค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6            15,900  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   290,900     

ว12  
 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMT) ระดับประถม       

   1. ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
           

20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            40,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   3. กิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์              5,000  เฉพาะเจาะจง  มี.ค.66 
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   4. วัสดุ สื่อ ส าหรับครูเทคโนโลยี ห้องเรียน SMT            15,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   5. วัสดุ สื่อ ส าหรับครูรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ห้อง SMT            20,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   6. วัสดุ สื่อ ส าหรับครูรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง SMT            15,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   7. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน SMT              80,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   195,000     

 ว13   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ       

  
1 .กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  ป.1-6 ห้องละ 5,000 บาท )            30,000  

เฉพาะเจาะจง  
พ.ค.65-มี.ค.66 

  
 2. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์   (ป.1-6 ห้องละ 
5,000  บาท)            30,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  3. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ( ป.1-6  ห้องละ 5,000  บาท)            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  4. พัฒนาบุคลากร (คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)     

          80,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   170,000     
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ว14   ห้องสมุดมีชีวิต        
   1. โปรแกรมห้องสมุดดิจิตอล           100,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด             10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์            250,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   4. จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร              8,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย  ป.1-ป.6            35,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. กิจกรรมตามวันส าคัญของห้องสมุด            10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   8. ป้ายไวนิลขนาด 150 x 200 cm. พร้อมโครง              3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   รวม   416,000     

 ว15   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ        
   1.ประชุมคณะท างาน       
   2.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 คณิตศาสตร์            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
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   3.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 วิทยาศาสตร์            20,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   4. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ  ป.4–6 ภาษาไทย            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ภาษาอังกฤษ            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ประวัติศาสตร์            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน  ป.1–3 และ ป.4–6            20,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   8. การแข่งขันเพชรล้านนา 5 กลุ่มสาระ ฯ            15,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   9. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาฯ            20,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   10. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตฯและวิทย์ฯ สสวท.            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   11. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตฯ วิทย์ฯนานาชาติ            40,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   12 .กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ              7,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   13. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ            15,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   14. เพชรยอดอนุบาลเชียงราย            24,500  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
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   15. แข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจ าจังหวัดภาคเหนือ            100,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   16. กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม              7,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   17. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ              2,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   380,500     

ว16  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์       
  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ       
  2. กิจกรรมวิชาการ อ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ แต่ละสายชั้น ป.1-ป.6           120,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สาย ป.1-ป.6           90,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   รวม   210,000     

 ว17  ห้องเรียนสีเขียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
   1. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า              2,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน            15,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
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   3. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ห้องเรียน            35,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   รวม   52,000     

ว18   ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม       
   1.ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม                900  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2. คัดกรองนักเรียน              1,900  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   3. ประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ส าหรับ ผู้ปกครอง นักเรียนเรียนรวม              3,600  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   4. จัดท าแผน IEP / IIP               6,830  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  
 5. จัดหา /จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน/สื่อการสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้            15,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

   6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา การเรียนการสอน              8,250  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   7. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ            22,800  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   8. จัดแสดงผลงานนิทรรศการชุดตกแต่งบอร์ด              3,400  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   62,680     
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ว19  โครงการแข่งขันกิจกรรมวิชาการวันส าคัญ      
   1. จัดท าเอกสารแข่งขันวิชาการวันส าคัญ       

   2. จัดซื้อวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมวิชาการวันส าคัญ       

   รวม   70,000     

ว20  ศูนย์อาเซียนศึกษา       
   1.กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน       
   2.กิจกรรมวันอาเซียน            18,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   18,000     

 ว21  จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โคโรนา่ 2019       
   1. จัดเตรียมเครื่องมือสอนออนไลน์            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2. จัดเตรียมคู่มือการจัดการเรียนการสอน              3,500  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อม ปริ๊นท์เตอร์ ( จ านวน 3 ชุด)            79,420  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
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   4. เอกสารประกอบ/การท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียน            80,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   รวม   192,920     

ว22   โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์      
   1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ            87,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต             20,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีไทย            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   4. กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีสากล            30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์            70,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. กิจกรรมสร้างสีสันของโรงเรียน             10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   รวม          247,000     

 ว23   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
   1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            45,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
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   2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            35,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            60,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            40,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            35,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            90,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   รวม   305,000     

ว24  
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)       

   1.จัดแสดงนิทรรศการ            18,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   2.กิจกรรม PLC            10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   3 กิจกรรม Active Learning            29,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   รวม           57,000     
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 ว25   วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถม + ปฐมวัย       
   1. จัดท าเอกสารงานวิจัย            10,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม           10,000     

ว26   เปิดบ้านวิชาการ         
   1. ค่าไวนิล ฉากในงานและห้องประชุม จ านวน 2 ผืน ผืนละ 2,500.-              5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  
 2. ค่าไวนิลหน้าโรงเรียน 2 จุด (ในเมืองและสันต้นเปา) จ านวน 2 ผืน         ผืนละ 
1500.-               3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

   3. ค่าไวนิลกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 11 ผืน  ผืนละ 500              5,500  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  
 4. ค่าจัดนิทรรศการชั้นป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่มสาระการเรียนรู้@ 
10,000 / 3 กิจกรรม (IS, เด็กพิเศษ,ห้องสมุด)  8,000 บาท              104,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

   5. ค่าตกแต่งสถานที่ (เวทีกลางแจ้ง )               5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   6. อาหารว่างส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 200  ชุด ราคาชุดละ 30 บ.             6,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   7. อาหารกลางวัน ส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 200 ชุด ราคาชุดละ 50            10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

   8.  Best Practice  สายชั้นละ 10,000 ป1-6  30,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
   รวม   168,500     

27   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้       
   1.การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       
  1.2 จัดท าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารใหม่  490,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  
1.3 จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ICT ทั้งพ้ืนที่ ในเมือง และ สันต้นเปา  

           
50,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

   1.4 อุปกรณ์ IT ส าหรับห้องประชุม ทั้ง 2 พ้ืนที่           100,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  
 1.5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ AIO ห้องประชุมรวงผึ้ง  คอมธุรการ 3 เงิน2เครื่องละ 
23000 จ านวน 6 เครื่อง           138,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  
2. การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์                    -       

   2.1 วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตห้องคอมใหม่ 2 ห้อง            140,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  
 2.2 จัดซื้อ ชุดโต๊ะคอมและเก้าอี 82 ชุด ส าหรับห้องคอมใหม่ (โต๊ะเก้าอ้ี ชุดละ
3500 /82 ชุด           287,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

   2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ การตกแต่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์             60,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  
 2.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One อุปกรณ์ต่อพ่วง it ส าหรับการเรียน SMT 1 
ชุด (ชั้นป.1)  

           
53,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

   2.5 จัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องประชุมออนไลน์(ห้องวัดผล)            65,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  
 3.พัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ค่าเช่า ชื่อ .ac.th ,เช่าพ้ืนที่บริการรายปี และ
ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์            10,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  
 4.จัดท าห้องสตูลดิโอ จัดซื้อ อุปกรณ์มัติมีเดีย กล้องภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และ
อุปกรณ์เสริมมัลติมีเดีย            70,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

   รวม   1,463,000     
บ01 พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานธุรการ      

  1. จัดซื้อครุภัณฑ์ 
           

30,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. จัดซื้อวัสดุงานธุรการ 2 พ้ืนที่ 
           

20,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
          

50,000   
 

พ.ค.-พ.ย.65 
บ02 ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการบริหารทั่วไป      

  1. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
          

120,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  รวม 
          

120,000   
 

 
บ03 อาคารสถานที่และภูมิทัศน์      

  1. สร้างลานกิจกรรมหลังห้องสมุด (พื้นที่สันต้นเปา) 
          

250,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. ปรับปรุงเวทีใต้ถุนอาคารเฉลิมรัชมงคล 
          

200,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  3. ปรับปรุงสนามพ้ืนยางหน้าเสาธง พื้นที่ในเมือง 
          

100,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  4. ซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน 
          

813,000   ประกาศเชิญชวน พ.ค.-พ.ย.65 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  5. ปรับปรุงก าแพงด้านข้างโรงเรียน (พ้ืนที่สันต้นเปา) 
            

50,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. หลังคาโดม คลุมบ้านหรรษาอนุบาล 
          

150,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  7. ปรับปรุงสวนหย่อมกลางโรงเรียน (พ้ืนที่ในเมือง) 
            

50,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  8. ป้ายรวมรางวัลแบบซุ้ม (สองพ้ืนที่)  
          

100,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 
  9. ลิฟต์ยกของข้ึนชั้นสอง ติดตั้งใกล้ทางเชื่อม 2 จุด 60,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  10. สร้างถนนขาออก (ฝั่งทิศใต้) 
            

50,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  11. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาล 
          

200,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  12. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องดนตรี 
          

130,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  13. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องศูนย์ PEER 
            

50,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  รวม 
       

2,203,000  
  

 
บ04 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับ

ปฐมวัย      

  1. ซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร และ จัดท าฉากก้ัน 
            

17,500  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน้ าเล่นทราย 
             

5,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  รวม 
           

22,500     
บ05 สระว่ายน้ า      

  1. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ า   30,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  2. ดูแลสภาพน้ าเพื่อให้สภาพน้ าพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 30,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  3. การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 16,780 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  รวม 76,780    
บ06 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)      

  1. กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
            

11,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
            

11,000  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 

  3. กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
            

45,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.-พ.ย.65 

  4. กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
            

20,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. จกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
            

29,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            

70,000  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
          

186,000     
บ07 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)      

  1. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
            

10,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
             

8,500  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 

  3. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
            

24,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.-พ.ย.65 

  4. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
            

18,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
            

10,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            

29,000  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
           

99,500     
บ08 เรียนรู้สู่โลกกว้าง      

  1. ประถมศึกษาปีที่ 1 
            

31,300  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. ประถมศึกษาปีที่ 2 
            

31,300  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 

  3. ประถมศึกษาปีที่ 3 
            

70,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  4. ประถมศึกษาปีที่ 4 
          

100,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. ประถมศึกษาปีที่ 5 
          

150,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. ประถมศึกษาปีที่ 6 
       

1,200,000   ประกาศเชิญชวน ม.ค.66 
  รวม 1,582,600     



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

บ09 โลกกว้างสร้างจินตนาการ (ระดับปฐมวัย)      

  1. กิจกรรม WALK RALLY  
             

7,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  2. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
            

36,000  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 

  รวม 
           

43,000     
บ10 ส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย)      
  1. ตรวจสุขภาพครู บุคลากร และนักเรียน 12,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  2. งานบ าบัดรักษาพยาบาล 10,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
  3. งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติตต่อ 15,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 พ้ืนที่ 13,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  5. งานรณรงค์ยาเสพติด  10,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  6. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 10,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  7. กิจกรรม อย.น้อย 10,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  8. โรงเรียนปลอดขยะ (zero west) 20,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  รวม 100,000    

บ11 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน      
  1. กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 5,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  2. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / องค์กร
ภาครัฐเอกชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 

 
พ.ค.-พ.ย.65 

  4. กิจกรรมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 5,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
  รวม 35,000    

บ12 โรงเรียนวิถีพุทธ      

  1. ห้องเรียนเงินล้าน 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  2. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
            

20,000  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 

  3. กิจกรรมอิ่มบุญ 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.-พ.ย.65 

  4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
             

3,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. จิตตปัญญาศึกษา (กิจกรรมใหม่) 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  6. มารยาทไทย (กิจกรรมใหม่) 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 

  7. วันอาสาฬหบูชา 
             

3,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.-พ.ย.65 

  8. วันเข้าพรรษา 
             

7,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  9. วันมาฆบูชา 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
           

58,000     
บ13 วันส าคัญ      

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 
             

2,000  เฉพาะเจาะจง 
 

มิ.ย.65 

  2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
             

2,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ก.ค.65 

  3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 
             

2,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ส.ค.65 

  4. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
             

1,500  เฉพาะเจาะจง 
 

ต.ค.65 

  5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             

1,500  เฉพาะเจาะจง 
 

ต.ค.65 

  
6. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
ฯ 

             
1,500  เฉพาะเจาะจง 

 
ธ.ค65 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  7. วันขึ้นปีใหม่ 
            

18,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  8. วันตานก๋วยสลาก 
             

3,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ต.ค.65 

  9. วันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ (ค่ายเม็งรายฯ) 
             

1,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ก.ย..65 

  10. วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” 
             

1,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ต.ค..65 

  11. วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า” 
             

1,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ก.ย.65 

  12. วันลอยกระทง 
            

15,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ย.65 

  13. วันสงกรานต์ 
            

15,000  เฉพาะเจาะจง 
 

เม.ย66 

  14. วันเด็กแห่งชาติ 
            

40,000  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  15. วันไหว้ครู 
             

4,000  เฉพาะเจาะจง 
 

มิ.ย.65 

  16. วันครู 
             

6,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  17. วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 
            

40,000  
เฉพาะเจาะจง  

มี.ค.66 

  รวม 
          

154,500     
บ14 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย (ระดับปฐมวัย)      

  1. กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองเจียงฮาย 
            

20,000  
เฉพาะเจาะจง  

มิ.ย.65 

  2. กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย   
             

2,500  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 

  รวม 
           

22,500  
  

 
บ15 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับปฐมวัย)      



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  1. กิจกรรมจุ๊จุ๊อุบาลีน้อยฯ 
            

15,000  
เฉพาะเจาะจง 

 ม.ค.66 

  2. กิจกรรม 89 ล้านความดี   
             

1,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.-พ.ย.65 

  3. กิจกรรมถุงนอนมือสอง 
             

2,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  4. กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล    
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง 

 พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. กิจกรรมรับขวัญน้องน้อย 
            

10,000  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 

  6. กิจกรรมวันส าคัญปฐมวัย   
            

15,000  
เฉพาะเจาะจง  

ม.ค.66 

  7. กิจกรรมออมทรัพย์ระดับปฐมวัย 
             

3,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.-พ.ย.65 

  8. กิจกรรมหนูท าได้ (zero west) 
             

3,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
           

54,000     
บ16 งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน      

  1. ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
             

2,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  2. ประชุมเตรียมการวางแผนงานรับนักเรียน 
             

2,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 

  3. ประกาศรับสมัครนักเรียน 
             

5,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  4. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
            

25,800  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับอ.2 ปกติ 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ป.1 ปกติ 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  7. วัสดุในการรับสมัครนักเรียน 
            

10,000  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.-พ.ย.65 

  รวม 
           

64,800     
บ17 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา      

  
1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

             
5,000  

เฉพาะเจาะจง  
ม.ค.66 

  2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือการบริหารและประชาสัมพันธ์เป็น
รูปเล่มและบนเว็บไซต์ทุกสายชั้น 

             
1,600  

เฉพาะเจาะจง 
 ม.ค.66 

  
3. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

            
21,600  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  รวม 
           

28,200     
บ18 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา      

  1. กิจกรรม กีฬาสีภายใน 
          

149,924  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  2. กิจกรรม กีฬาสีภายนอก 
          

150,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  3. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน/สื่อการสอน  
            

16,100  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.-พ.ย.65 

  4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
             

2,600  
เฉพาะเจาะจง  

พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
            

30,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  รวม 
         

348,624  
  

 
บ19 อนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ (ระดับปฐมวัย)      

  1. กิจกรรมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ 
            

30,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  3. กิจกรรมออกก าลังกายทุกวัน สุขสันต์แข็งแรง 
             

3,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  4. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
             

3,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. กิจกรรมนาฏกรรมสร้างสรรค์ 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  รวม 
          

56,000     
บ20 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย      

  1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  2. ป้ายไวนิล รางวัลนักเรียน 
            

30,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 

  3. จัดท าวารสารบัวชมพู 
            

90,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
          

130,000     
บ21 มวลชนสัมพันธ์      

  1. การประชุมผู้ปกครองครูประจ าปี   
            

80,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  2. กิจกรรมปาน้องล่น 
             

5,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.-พ.ย.65 

  3. รวมพลังนักปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 68 ปี   
             

5,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  4. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
            

15,000  เฉพาะเจาะจง 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 

  5. มวยไทยเพ่ือการกุศล 
            

30,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 

  6. วิ่งเพ่ือการกุศล กกท. 
            

10,000  เฉพาะเจาะจง 
 

ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  รวม 
          

145,000     
บ22 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565      

  1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565      
 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ      
 1.2 ประสานวิทยากร      

 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
            

82,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

 1.4 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
             

4,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
 1.5 เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี     

 1.6 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
            

18,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
 1.7 จัดส่งแผนแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง     



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

 2. จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานนโยบายและแผนฯ     

 2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
            

30,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

 2.2 จัดซื้อวัสดุ 
             

5,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  รวม 
         

139,000     
บ23 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

   1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   15,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   2. วิชาการงานแนะแนว       

      2.1 การจัดท าข้อมูลนักเรียน   5,000  เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
      2.2 การจัดบริการสารสนเทศ   3,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

      2.3 สรุป/รายงานโครงการ   1,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 
   รวม   24,000     

บค1 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย -    



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  1. กีฬาสานสัมพันธ์อนุบาล-สันโค้ง 100,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
  2. กีฬาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 100,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  รวม 
          

200,000     

บค2 อบรมสัมมนาครูและบุคลากร      
  1. อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 50,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  2. อบรมสัมมนาครู 2 กิจกรรม 200,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
   รวม  250,000    

บค03 ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา      

  1. การศึกษาดูงานภายในประเทศ 2กิจกรรม 1,500,000  ประกาศเชิญชวน พ.ค.65-มี.ค.66 
  รวม 1,500,000   ม.ค.66 

บค04 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ เชื่อมใจบุคลากร      

  1. กิจกรรมอนุบาลเชียงรายสานใยรักบัวชมพู 70,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  2. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ เชื่อมใจบุคลากร 50,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  3. กิจกรรมครูดีศรีอนุบาลเชียงราย 30,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

  รวม 150,000    
 บค05 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD)      

  1. พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน  30,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  2. คนส าราญ งานส าเร็จ 30,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

  3. เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  500,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.65-มี.ค.66 

   รวม  560,000   พ.ค.65-มี.ค.66 
บค06 สรรหาบุคลากรโรงเรียน      
  1. ด าเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก 10,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
  2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารบุคลากร 20,000 เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 
  รวม 30,000    
บค07 พัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย      



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ไฮสโคป 10,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 
  2. ศึกษาดูงานต้นแบบกระบวนการเรียนการสอนไฮสโคป 147,000 เฉพาะเจาะจง  ม.ค.66 

  รวม 
         

157,000     
ง01 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ      

 
1. การประชุมฝ่ายงาน 

           
10,000  

เฉพาะเจาะจง  
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

           
80,000  

เฉพาะเจาะจง 
 ม.ค.66 

 
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ 

           
40,000  

เฉพาะเจาะจง  
ม.ค.66 

 4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน          135,000  เฉพาะเจาะจง  พ.ค.-พ.ย.65 

 
5. การอบรมเพ่ือพัฒนาระบบงาน 

           
30,000  

เฉพาะเจาะจง 
 พ.ค.65-มี.ค.66 

 
รวม 

         
295,000     



 
 

รหัส   โครงการ  
งบประมาณ  

  

 
วิธีการ 

 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา  

เฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน 

      
 


