
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสันกำแพง  

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 



 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนบ้านสันกำแพง  

 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
คาดว่าจะประกาศ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
เดือน/ปี 

1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 
1.1 กิจกรรมวางแผนจัดสรรงบประมาณ 
ค่าสาธารณูปโภค  
1.2 กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานใน
โรงเรียน 
1.3 งบสำรองจ่าย  
- สำรองจ่ายโครงการพิเศษและเร่งด่วน 

2,899,329.22 ก.ย. 64 - ต.ค. 65 

2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565 
2.1 กิจกรรมจัดทำคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ 
2.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
2.3 กิจกรรมประชุมสัมมนาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 
2.4 กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
2.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯเพ่ือขอ
อนุมัติ 

5,000 ก.ย. 64 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)    
3.1 ค่าหนังสือเรียน 
3.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

3,026,275 มี.ค. 65 – พ.ค. 65 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
4.1 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์จำนวน 7  เครื่อง 
4.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4.4 จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 

784,100 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
การเรียนการสอนปฐมวัย 

90,055 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เดือน/ปี 
6. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย 45,000 ก.ย. 65 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 5,000 ก.ย. 65 
8. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของเด็ก 47,100 ต.ค. 64 - ก.พ.65 
9. โครงการบูรณาการ การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

(Constructionism) 
57,000 ต.ค. 64-  ก.ย.65 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini 
English Program (MEP) ระดับชั้นปฐมวัย 

110,950 มี.ค. 65 - ก.ย. 65 

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

5,000 ต.ค. 64 - ก.ย.65 

12. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
12.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
12.2 กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร 

8,700 ก.ย. 65 

13. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

42,935 ต.ค. 2564 – 30 
ก.ย.2565 

14. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

68,000 พ.ย.  64 - ก.ย.  65 

15. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

94,960 ต.ค. 64 - ก.ย.65 

16. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

37,200 พ.ย.  64 - ก.ย.  65 

17. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

140,000 พ.ย.  64 - พ.ค.  65 

18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

217,000 1 ต.ค.64 - 20 มี.ค 65 

19. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

100,000 ต.ค.64- ก.ย.65 

20. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

45,000 ต.ค.64-ก.ย.65 

21. โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 204,858 ตลอดปีการศึกษา 
22. โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล 161,655 ต.ค.64 - ก.ย.65 
23. โครงการนิเทศภายใน 1,000 พ.ค. 65 

 
 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เดือน/ปี 
24. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 
พุทธศักราช 2565 

6,000 ม.ค. 65 – เม.ย. 65 

25. โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ  
กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะวิชาการ 
กิจกรรมที่  3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
300,000 

 
140,000 
184,800 

 
ต.ค 64- มี.ค.65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

26. โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนMEP 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการวัดผล
ประเมินผลเป็นภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอน 
กิจจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศติดตาม 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 8 การทดสอบความรู้ความสามารถของ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเคียง 
กิจกรรมที่ 9 การสรุปผลและการประเมินโครงการ 

 
157,800 
3,000 

 
252,250 

 
 

2,000 
40,000 

 
7,000 

 
 

2,000 

 
พ.ค. 2565 
ก.ค. 2565 

 
ส.ค.2565 

 
 

มิ.ย. – ส.ค.65 
ม.ค. 2565 

 
ก.พ. 2565 

 
 

ม.ค. 2565 
27 โครงการพัฒนาห้องสมุด 

กิจกรรมที่ 1 จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิทัศน์
บริเวณห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดหาสื่อประจำห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การค้นคว้า 

 
2,000 

 
20,000 
28,000 

 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 
พ.ย.64-ก.ย.65 

28 โครงการประกันคุณภาพ 
กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ คู่มือ และ
เกณฑ์การประเมิน ตามตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน 

 
2,000 

 
 

 
พ.ย.64-ก.ย.65 

 
 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เดือน/ปี 
กิจกรรม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่อยรอย และ
สรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประกันคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กิจกรรม จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 

5,000 
 

5,000 
 

2,000 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 
29 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 647,670 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
30 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ      

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน และ
เข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ             
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานอ่ืนๆ            

60,000 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

31 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้ 330,960 พ.ย. 64 - ส.ค. 65 
32 โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม 48,760 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
33 โครงการพัฒนายกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 
76,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

34 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
และระดับชาติแผนงานบริหารวิชาการ 

96,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

35 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 146,000 ก.พ. 65, ก.ย. 65 
36 โครงการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 

364,263 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

37 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 47,500    ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
38 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
10,126,200     ก.ย. 65 

39 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

50,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

40 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกำแพง 

80,000               ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

41 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

36,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

42 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
และห้องปฏิบัติการพิเศษ 

220,500 พ.ย. 64 - ส.ค. 65 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เดือน/ปี 
43 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
44 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 9,034,200 ก.ย. 65 
45 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

17.1 กิจกรรมยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบต่างๆ 
17.2 กิจกรรมแนะแนว (ศึกษาต่อ) 
17.3 กิจกรรมทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
17.4 กิจกรรมทุนการศึกษาทั่วไป 
17.5 กิจกรรมทุนการศึกษายากจน ตามระบบคัดกรอง 
   นักเรียนยากจน 
17.6 กิจกรรม เด็กดศีรีห้องเรียน 
17.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ความสามารถผู้เรียน 

84,590 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

46 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมรักษ์พงไพร 
กิจกรรม ชมรมTo be number 1 
กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพ่ือสังคม 
กิจกรรมวันสำคัญ 

 
22,200 
25,000 
16,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
34,000 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

47 พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี  
Constructionism 
กิจกรรม จัดการเรียนรู้บูรณาการชั้น ป.1-6  
กิจกรรม กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  
กิจกรรม ประชุมสัมมนานำเสนอการจัดการ เรียนรู้
บูรณาการทุกระดับชั้น  
กิจกรรมที ่5 ประเมินผลโครงการ 

 
 

591,000 
120,000 
34,000 

 
40,000 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

48 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
Constructionism (5S) 

 
 
 

 
 
 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

เดือน/ปี 
-กิจกรรม อบรมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีConstructionism 
กิจกรรม อบรมครูและบุคลากรเรื่องการใช้ห้อง Fab 
Learn Lab 
กิจกรรม ประชุมสัมมนา North Constructionism 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

พ.ค.65 - ต.ค.65 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
49 จัดซื้อครุภัณฑ์  สำหรับอาคาร 318 ล./55-ข 

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง   
ขนาด  24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง 
-จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400  มิลลิเมตร)  
จำนวน 72  ตัว 
-จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400  มิลลิเมตร)   
จำนวน 36 ตัว 

 
336,000 

 
86,400 

 
 

36,000 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

50 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อติดตั้งใน
ห้องเรียนอาคาร 318 ล./55-ข 
-โทรทัศน์สี  แอลอีดี  (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 
55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 
-เครื่องขยายเสียง (Power Amp)  
ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพงและไมโครโฟน  
จำนวน  12  ชุด 

 
 

254,800 
 

240,000 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐ
วิรุฬห์ 
-ทาสีอาคารเรียนรัฐวิทยาและอาคารรัฐวิรุฬห์ 

 
 

297,640 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 


