
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ท่ี        /2564    วันที่   1  ตุลาคม  2564 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
          
          พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้ หน่วยงานของรัฐ 
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 
ของรัฐตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
          โรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารท่ีแนบ 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
          1. เห็นชอบและอนุมัติพร้อมลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
          2. ลงนามในประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          3. เห็นชอบมอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 
  
  

 

ลงช่ือ……………………………………………. 
( นางดารณี  คุณอนันต์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 



 

 
ประกาศ 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………………………………………………………………….. 
 

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ  
ของหน่วยงานของรัฐนั้น 
             โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 
       
              จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                              ลงช่ือ 

( นางดารณี  คุณอนันต์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
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แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)  สพป.กรุงเทพมหานคร  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน 
(งาน/โครงการ) 

 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

(รายการ) 
 

แผนการจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
(e-market, e-

bidding, วิธีคัดเลือก
, วิธีเฉพาะเจาะจง) 

แผนปฏิบัติการ 
(เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในปี 2564 

เงินนอกงบประมาณ 
หรือเงินสมทบ 

1 

โครงการยกระดับ
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมสุขภาพดี 
- คา่วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

(กิจกรรมการออกก าลงักาย, การชั่งน ้าหนัก – วัดส่วนสูง,การตรวจ
สุขภาพประจ าปี) 

- ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย 
(วัสดุอุปกรณ์เกมการละเล่นต่างๆและRoll Up ไวนิล) และอาหาร 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 30,000 
3,000 

 

25,000 

                  2,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนาอารมณ์-จิตใจ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอารมณ์จิตใจส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 9 ห้อง 
-  ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 10,000 

                  9,000 
                 1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-ค่าจัดงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ 9 ห้องเรียน 
-ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

- 9,000 
8,000 

 
 

                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรมมารยาทไทย 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมารยาทไทย 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

- 9,000 
8,000 

                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมบ้านนักวิทย์น้อย 

- ค่าอุปกรณ์การทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 

- ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดท าโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย 

- ค่าอาหารเตรียมนิทรรศการ 
- คา่จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการเพ่ือขอเข้ารับตราพระราชทาน 
 

- 12,000 
9,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมบูรณาการ STEM สู่การเรียนรู ้
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน/นิทรรศการ STEM 
- ค่าอาหารเตรียมนิทรรศการ 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

- 8,000 
6,000 

 
                  1,000 
                 1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม “คณิตคิดสนุก”ให้เด็กปฐมวัย 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

- 8,000 
 

7,000 
                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
-ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนในห้อง (ห้องละ20,000x9ห้องx 2เทอม) 
-ค่าซื้อกระดาษ A4/ F4 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

- 410,000 
360,000 
20,000 

                 30,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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2 

โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการการศึกษา
ปฐมวัย 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 
 

- 5,000 
 

2,000 
2,000 

                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

กิจกรรมนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
- การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ การนิเทศภายในโรงเรียน) 
- การประกันคุณภาพภายใน (ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การ

ประกันคุณภาพภายโรงเรียน) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 25,000  
6,000 

 
  18,000 

 
1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นปฐมวัย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- ค่าจัดท าไวนิล แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

 
 

- 10,000  
2,000 
7,000 
1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพแวดล้อมในกิจกรรมและด าเนินการจัด
กิจกรรม 
“นิทานสานสุข” 

- ค่าอาหารในการด าเนินโครงการ 

- 10,000  
5,000 

 
 
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 
 

                  4,000 
1,000 

กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยกับระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 
- ค่าจัดกิจกรรมรอยเชื่อมต่อและกิจกรรมบ้านประสานการเรียนรู้ 
- ค่าจัดกิจกรรมสรุปผลโครงการรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษา 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 8,000 
 

1,500 
5,500 
1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการวิจัยปฐมวัย 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอน และวิจัยระดับปฐมวัย 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 6,000  
5,000 

 
1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- ค่าซื้อเอกสารการประเมิน อบ.01/อบ.02/อบ.03 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน,ค่าอาหาร, 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
- ค่าเอกสารจัดเตรียมโรงเรียนพระราชทาน  
- คา่จัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ 
- ค่ากิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

- 266,000 
30,000 
64,000 

 
100,000 
40,000 
32,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

3 โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญระดับปฐมวัย 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมไฮสโคป(HighScope) 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

 75,000 
9,000 

25,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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เรียนรู้และชุดอุปกรณ์มุมบล็อก 12 ชุด  

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 

- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

 
                 40,000                   

 
                  1,000 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมแหลง่เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
-  ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 

 

- 30,000 
14,000 

                 15,000 
                   1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์พัฒนาการ(บล็อก) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพแวดล้อมห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์

พัฒนาการ(บล็อก) 
- ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวดต่อบล็อก 
- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 15,000 
11,000 

 
3,000 

                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัยและพัฒนาทักษะทางภาษา 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสภาพแวดล้อมห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเด็ก
ปฐมวัย 

- ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
 

- 10,000  
6,000 
3,000 

 
                  1,000 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

- 244,000  
60,000 

 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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- ขัดพ้ืนห้องเรียนจ านวน 8 ห้อง 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

150,000 
                 34,000 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาแบบรู้เท่า
ทัน 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรโรงเรยีนอนุบาลสาม
เสนฯ พ.ศ.2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

- 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 มีนาคม 2565 
 

- จัดท าเอกสารหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ.2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
 

- 15,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 มีนาคม 2565 

- จัดอบรมครูเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ต่างๆ 
 

- 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 มีนาคม 2565 

5 

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมหนูน้อยหมอภาษา พัฒนาการอ่าน 
 
 

- 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน (บันทึกการอ่าน) - 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมสง่เสริมการเขียน - 5,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย 
 

 80,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมสง่เสริมความสามารถด้านภาษาไทย 
(เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน) 

              10,000 
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยในวันส าคัญต่างๆ 
 
 

              10,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

6 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 

- การจัดท าเอกสารสอนเสริม               56,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

- การเตรียมความพร้อม O-NET               85,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565   - 
กุมภาพันธ์ 2565 

- การเตรียมความพร้อม NT  55,000 เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2565 

- การเตรียมความพร้อม RT 
 

 4,000 เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 

- การแข่งขันทางวิชาการ 
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- การแข่งขันทางวิชาการอื่น ๆ 

 20,000 
80,000 
30,000 

เฉพาะเจาะจง ตามปฏิทินที ่สพฐ. 
ก าหนด 

 
 
 
 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียน
รวมและเรียนรวม   
 

- ประชุมคณะกรรมผูร้ับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียน
รว่มเพ่ือส ารวจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วางแผนสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครอง 

- 1,000 เฉพาะเจาะจง 

1 มิถุนายน 2564 

- จัดการอบรมคณะครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

- 4,000 เฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564 
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- จัดส่งคณะครูเข้าอบรมเพ่ือรับสิทธิเป็นผู้ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 

- 1,000 เฉพาะเจาะจง ตามปฏิทินที่ สพฐ. 
ก าหนด 

- จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ - 4,500 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

- จัดกิจกรรมการท าแผนการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล (IEP) - 1,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

- กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ - 1,500 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

8 โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนหลังเลิกเรียน 
 

- จัดท าเอกสาร - 100,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

- ค่าด าเนินการ 
 

- 2,900,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

9 โครงการกิจกรรมวัน
วิชาการ 

- วัสดุและอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมและบูรณาการสะเต็ม - 120,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

- วัสดุและอุปกรณ์ในงานกิจกรรมวันวิชาการหัวข้อ “เรียนรู้ด้วยสะเต็ม 
สร้างสมรรถนะ สรรสร้างสุข” 
 

- 130,000 เฉพาะเจาะจง 
14 มิถุนายน 2564-31 

มีนาคม 2565 

10 โครงการกิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษ 

-  เอกสารค าศัพท์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ - 10,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักการศึกษาและนักวิชาการของ
ประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ 

              20,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 
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  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Dazhong Primary School              340,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

  - กิจกรรม MEP Camp              700,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 

  - กิจกรรม MSE Camp  40,000 เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564-31 
มีนาคม 2565 
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11 

โครงการวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน -                  13,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ค่าอาหารกลางวัน/ของว่าง - 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ค่าของขวัญตอบแทนวิทยากร - 1,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดท าเกียรติบัตร -                   3,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ค่าจัดท ารูปเล่มวิจัย -                  4,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

12 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

- ประชุมชี้แจงคณะคร ู -                 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 

–31 มีนาคม 2565 

- จัดท าเอกสารและแฟ้มสะสมงาน - 3,000 
 
   

เฉพาะเจาะจง 
 

1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ประเมนิคุณภาพภายในอาหารกลางวัน อาหารว่างและของที่ระลึก 
 

- 35,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม - 2,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
 

- 6,000 เฉพาะเจาะจง 
 

1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

13 โครงการนิเทศภายในเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน 
การนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- 10,000  
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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- ค่าจัดท าคู่มือการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา - 15,000  
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- ค่าจัดท าเอกสารการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

- 10,000  
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

14 

โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผล 
 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาคและแบบทดสอบปลาย
ภาค 
- กระดาษ A4 
- กระดาษปกสี 
- กระดาษไข 
- หมึกอัดส าเนา 
- ผงหมึกเครื่องพิมพ์ 
- ซองน ้าตาลขยายข้าง 
- ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 

- - ซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  และแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) 

175,000 - เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  

(ปพ.6) 

- 25,000 เฉพาะเจาะจง 
 

1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 

 

 - ค่าอาหารคณะกรรมการด าเนินกาจัดท าแบบทดสอบกลางภาคและ

แบบทดสอบปลายภาค 

คณะกรรมการด าเนินการสอบ RT, NT O-NET 

- 40,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 – 

31 มีนาคม 2565 

15 โครงการวางแผน - การวางแผน จัดสรร อัตราก าลัง ของโรงเรียน  - 5,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 – 
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อัตราก าลังก าหนดต าแหน่ง
สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 

31 มีนาคม 2565 

- การสรรหาบรรจุแต่งต้ัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา - 2,500 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 10,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์บุคลากร - 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- วัสดุ – อุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล - 20,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมสง่เสริมความสามารถด้านภาษาไทย 
(เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน) 
 

-              20,000 
 

เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

- กิจกรรมสง่เสริมภาษาไทยในวันส าคัญต่างๆ -              20,000 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

16. โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ 

กิจกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมการลาทุกประเภท 
 
 

1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 

20,000  เฉพาะเจาะจง 1 มถุินายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมทะเบียนประวัติ 
 

10,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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กิจกรรมงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 

1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมงานประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมงานขอรับใบอนุญาต และการขอมีบัตรประจำตัว 
 

1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 

 

กิจกรรมงานสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ 
-กิจกรรมงานสวัสดิการครูและบคุลากรทางการศึกษา          
-วันเกิดครู/เลื่อนวิทยฐานะ 
-ของที่ระลึกการศึกษาดูงาน 
-เทศกาลต่างๆ เช่นปีใหม่ 
-คลอดบุตร 
-เย่ียมไข้ 
-เสียชีวิต 
-ย้าย/ลาออก 
-ส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลต่างๆ   
-สวัสดิการอาหารครู และบคุลากรทางการศึกษาในช่วงปดิภาคเรียน 
และประชุมครูประจำเดือน   
-อาหารและอาหารว่างคณะศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
,ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ   
-งานเกษียณอายุราชการ 

 
200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 

 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

17. โครงการครูดีสีอนุบาล
สามเสน ฯ 

อบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริม
วินัย เสริมสร้างคุณจริยธรรม 

63,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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ส่งเสริม พัฒนา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท ครูดี 
-การคัดเลือกให้รับรางวัลครูดีไม่มีวันลาและผู้ปฏิบัติงานดีไม่มีวันลา 
-การคัดเลือกครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ด้านการครองตน ครองคน ครอง
งานและด้านสนับสนุนการบริหารโรงเรียน 
-ครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ในดวงใจ 
-การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการสอน, ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน 
ประเภท บุคลากรอื่นๆ 
-การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างดีเด่น 
ประเภท ครูและบคุลากร 
-การคัดเลือกครู บคุลากรและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต่อเน่ือง ๕-๑๐ ปี
,ต้ังแต่ ๑๐-๑๕ ปี 
 

100,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

18. 
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 

งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

1,000,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

งานซ่อมบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องปรบัอากาศ 800,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

งานควบคุมดูแลระบบน ้าด่ืมน ้าใช้ 
 

500,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

  งานปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและห้องพิเศษ 1,200,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
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 31 มีนาคม 2565 

 
 

งานปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 
 

1,200,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

งานซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ทั่วไปและ
ยานพาหนะ 

500,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
 

100,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์แลพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ห้องเรียนสีเขียว) 100,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

19. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ฯ 

จัดท าป้ายรายการอาหารแต่ละวัน 5,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 

 
 

ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว 
 

15,000  เฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 

20. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยอย่างเป็นองค์รวม 
 

ซื้อยาเวชภัณฑ์การพยาบาล และอุปกรณ์การป้องกัน 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

308,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉัดวัคซีน ตรวจเลือด และกิจกรรมคุณหมอ 
ศึกษาดูงาน ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
 

10,000  เฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2564 
เดือนตุลาคม 2564 
เดือนธันวาคม 2564 
เดือนมีนาคม 2565 
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือเด็กไทย
ดูดี ๔.๐ (นักเรียนต้นแบบและครูต้นแบบการดูแลสุขภาพ) 
 

35,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ (Good Food For All) กินดีอยู่ดีใน 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2564 

 
 

กิจกรรมละครสร้างสรรคส์ุขภาพ 
(Student Good Health) 
 

20,000  เฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2565 

 
 

กิจกรรมรอบรั้วเสริมสุขภาพดีชีวีสดชื่น (ผกัสีเขียว) 
 

35,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมความรู้คู่สุขภาพ (Good Health Forever) 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

21. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 

ดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 130,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
14 มิถุนายน 2564 

 
 

ปรับปรุงป้ายข้อมูลโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์สารสนเทศใน
โรงเรียน 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 

 

-จัดท าวารสารดวงกมุท 
-จัดท าเล่มรายงานสารสนเทศประจ าป ี
-จัดท าหนังสือเกษียณอายุราชการของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ประจ าป ี

80,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

  จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน, Facebook, ช่องทางประชาสัมพันธ์ 10,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
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ออนไลน์, ป้ายไฟ 
 

31 มีนาคม 2565 

 

 

-จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
-จัดท าสารสนเทศอื่นๆ และสารสนเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ป้ายไว
นิลงานต่างๆ, ป้ายประชาสัมพันธ์, บอร์ดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ) 
 

100,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

22. โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

จัดซื้อซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงในโรงเรียน 460,000  เฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2564 - 
15 มิถุนายน 2565 

 
 

จัดซื้อซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับกจิกรรมการเรียนรู ้
 

400,000  เฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2564 - 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
 

50,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวรจรปิด CCTV 
 

200,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

390,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

23. 
โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง                     
(Learn to the world) 

ชั้นอนุบาลที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
-ยานพาหนะ 
-บัตรเข้า 
 

 
321,890 
111,680 

 

 เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

23. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม การสอนศีลธรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
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คุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 

31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
 

-  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

จัดป้ายนิเทศวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

5,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมบรรยายธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
 
 

10,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตสัปดาห์ละ 1 บท 
 

-  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมการอบรมและการสอบธรรมศึกษา 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศลิ 5 
 

5,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

24. 
โครงการไหว้ถูกวิธีมี
มารยาทไทย 

เกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมารยาทในแต่ละระดับชั้น 
และการประกวดรูปถ่าย พร้อมการบรรยายประกอบการแสดงมารยาท
ไทยในชีวิตประจ าวัน 
 

3,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

สแตนด้ีขนาดเท่านักเรียนปฏิบัติมารยาทไทยที่ถูกต้อง 
 

9,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

25. โครงการกิจกรรมส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมประชาธิปไตย 5,000  เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 1 
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กิจกรรมไหว้คร ู
 

5,000  เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 

 
 

กิจกรรมวันปีใหม่ตามวิถีไทย 
 

15,000  เฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 

 
 

กิจกรรมอาสาจราจร 
 

10,000  เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 

 
 

กิจกรรมต่อต้านอบายมุข 
 

5,000  เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 

 
 

กิจกรรมวันเด็ก 
 

50,000  เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 

 
 

กิจกรรมอ าลาคณะกรรมการนักเรียน (มอบเกียรติบัตร) 
 

5,000  เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาดนักเรียนมีระเบียบวินัย 
 

10,000  เฉพาะเจาะจง ตลอดปีการศึกษา 

 
 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

20,000  เฉพาะเจาะจง มีนาคม 2565 

26. โครงการศาสตร์พระราชา 
สถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชุมชี้แจงคณะครูและบคุลากร 500  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 

500  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 
 

500  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 
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ประชุมครูวางแผนการออกแบบกิจกรรมบรูณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

500  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมตามรอยพ่อ 
 

12,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างอุปนิสัย
พอเพียงให้แก่ผู้เรียน 
 

8,000  เฉพาะเจาะจง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 

27. 
โครงการแนะแนว และ
ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 

1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน  -         30 
มิถุนายน 2565 

 
 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
 

15,000  เฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564 - 30 
มิถุนายน 2565 

 
 

การคัดกรองนักเรียน 
 

2,500  เฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564 – 
20 กรกฎาคม 2565 

 
 

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา 
 

17,500  เฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ค าปรึกษานักเรียน 
 

500  เฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

 
 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 
 

17,000  เฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ 2565 

  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 500  เฉพาะเจาะจง มิถุนายน 2564 –
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 มีนาคม 2565 

28. 
โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศกึษา        (ผ้าป่า
การศึกษา) 

กระดาษ หมึกสีน ้าเงิน ใบฎีกา ซองขาว 
และเอกสารที่เกียวข้อง 
 
 

25,000  เฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2564- 
3 ธันวาคม 2564 

 
 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอดผ้าป่า (ต้นผ้าป่า สิ่งประกอบต้นผ้าป่า 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น) 
 

6,000  เฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2564- 
23 ธันวาคม 2564 

 
 

อาหารและเครื่องด่ืมวันทอดผ้าป่า 
 

30,000  เฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2565 -   31 
มกราคม 2565 

 
 

วิทยาการ (พระสงฆ์ 9 รูป) 
 

6,000  เฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2565 -   31 
มกราคม 2565 

 
 

ชุดเครื่องสงัฆทาน 
 

7,000  เฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2565 -   31 
มกราคม 2565 

 
 

ค่าพาหนะรับส่งพระสงฆ ์
 

1,000  เฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2565 -   31 
มกราคม 2565 

29. 
โครงการรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ฯ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เก่ียวกับงานรับนักเรียน 
-การดาษ A4, กระดาษการ์ดสี 
-หมึกพิมพ์ หมึกดิจิตอลเอกสาร 
-วัสดุอุปกรณ์ในการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ป.1 MEP 
-วัสดุอุปกรณ์ในการคัดเลือกห้องเรียนอนุบาล 

36,000  เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 

  คู่มือนักเรียนอนุบาล และคู่มือผู้ปกครอง 16,000  เฉพาะเจาะจง มกราคม 2565 
  ค่าใช้จ่ายด าเนินการรับนักเรียน     
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รับสมัครนักเรียน 
-ป.1 MEP 
-อนุบาล 1 
-ป.1 ปกติ 
จับสลาก/ประเมินพัฒนาการ 
-ป.1 MEP 
-อนุบาล 1 
-ป.1 ปกติ 
มอบตัวนักเรียน 
-ป.1 MEP 
-อนุบาล 1 
-ป.1 ปกติ 

 
 

15,000 
 
 

15,000 
15,000 
15,000 

 
 

20,000 

 
 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 

ตามประกาศเก่ียวกับ
การรับนักเรียนจาก

หน่วยต้นสังกัด 

30. โครงการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

การบริหารบัญช ี 40,000  เฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 

การบริหารพัสดุ 
 

620,000  เฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564 - 
31 มีนาคม 2565 

 
 


