
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลยะลา  สพป.ยล เขต 1 

ที ่ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-
bidding,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 

18,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

2 ความเป็นเลิศทางวิชาการ -ค่าตอบแทน 200,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

3 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา 

-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 

35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ธันวาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

4 ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ -ค่าวัสดุ 8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -ค่าตอบแทน 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ -ค่าวัสดุ 38,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

7 พัฒนาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าตอบแทน 

15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 



ที ่ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-
bidding,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

8 รับการประเมินรางวัลพระราชทาน -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

9 ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ -ค่าตอบแทน 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

10 หนูน้อยมารยาทงาม หมั่นปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 

-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

11 ธนาคารเวลาส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย -ค่าวัสดุ 
 

1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

12 กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

13 หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกวิทยาศาสตร์ -ค่าวัสดุ 
 

10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

14 หนูน้อยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ -ค่าวัสดุ 
 

20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-
bidding,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

15 สวนสวยน่าอยู่ สนามน่าเล่น -ค่าวัสดุ 
 

275,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

16 ส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษาปีที่ 1 

-ค่าวัสดุ 
 

5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

17 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน -ค่าใช้สอย 
 

50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน  2564  
- กันยายน  2565 

18  เด็กดีมีคุณธรรม -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

38,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

19 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

20 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน -ค่าวัสดุ 
 

35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 
 
 
 



 

ที ่ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-
bidding,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

21 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ -ค่าใช้สอย 
 

150,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

22 กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าตอบแทน 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง พฤศจิกายน  2564- 
สิงหาคม 2565 

23 ยุวทูตความดี -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
 

25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

24 โรงเรียนสีขาว -ค่าวัสดุ 
 

20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

25 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -ค่าวัสดุ 
 

8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

26 ปรับปรุงภูมิทัศน์ -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าตอบแทน 

100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปงีบประมาณ 
2565 

27 วันสำคัญ -ค่าใช้สอย 
 

29,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 



 

ที ่ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-
bidding,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

28 ส่งเสริมสุนทรียภาพ  ทางด้านศิลปะ -ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าตอบแทน 

30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

29 จัดวางระบบควบคุมภายใน -ค่าวัสดุ 
 

1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

30 พัฒนาบุคลากร -ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทน 

119,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

31 พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ -ค่าวัสดุ 
-ค่าตอบแทน 

6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 


