
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  

ระดับปฐมวัย 
 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๑ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมจัดประสบการณ์ความพร้อม
ทางการเรียน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย  

๑๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมสดใสวัยแข็งแรง ๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี ๓,๑๙๖ - - เฉพาะเจาะจง   

๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย 
โครงการพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการเด็กปฐมวัย 

๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนระดับปฐมวัย 

๑๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๖ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

ห้องเรียนตัวอย่างระดับปฐมวัย ๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๗ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมอลเตสซอรี่ 
โครงการจดั
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคญั 

๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๘ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๙ พ.ย.๖๔ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๑๕,๔๘๐ - - เฉพาะเจาะจง   
          



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๑๐ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  

๑๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๑๑ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมห้องสมุด ๑๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๑๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมเสียงตามสาย ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๑๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๑๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  
DLTV / DLIT 

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๑๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ 

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๑๖ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การใช้สื่อนวัตกรรมจากกระบวนการ  
PLC 

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๑๗ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๑๘ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมส่งเสริมการสอบ  NT  และ 
O-NET 

๑๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๑๙ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  

๑๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๐ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมแนะแนว   ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๑ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมชุมนุม ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมธุรกิจน้อย ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

๔,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๒๖ มิ.ย. ๖๔ และ 
พ.ย. ๖๔ 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๔,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๗ ๒๐ ม.ีค.๖๕ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ๓,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   
 



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๒๘ ส.ค. ๖๔ และ 
พ.ย. ๖๔ 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๖,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๒๙ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมวันสำคัญ ๑๕,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๐ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๑ มิ.ย. ๖๔ กิจกรรมไหว้ครู ๒,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   
๓๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 

–๓๑ มี.ค.๖๕ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๑๕,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

งานอาหารกลางวัน ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๔ ก.ย.๖๔  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ๒๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   
๓๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 

–๓๑ มี.ค.๖๕ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
นักเรียน 

๔,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๓๖ ม.ค.๖๕ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   
          

 
 



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๓๗ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย 

โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๘ ส.ค.๖๔ และ 
พ.ย.๖๔ 

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๓๙ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมบริษัทสร้างความดี ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๐ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ๑,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๑ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการเชิงคณุภาพ
  

๒๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๔๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การบริหารงานวิชาการและหลักสูตร ๑๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๔๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การประกันคุณภาพงานกิจการ
นักเรียน 

๓,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๔๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๔๖ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการเชิงคณุภาพ 

๑๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๗ ส.ค.๖๔ และ 
พ.ย.๖๔ 

การป้องกันในภาวะโรคระบาด ๑๕,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๘ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการโรงเรยีน
คุณภาพประจำ
ตำบล                          

๒,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๔๙ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การจัดการด้านการส่งเสริมการศึกษา  ๒,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๕๐ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

การจัดการด้านการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 

๑,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๕๑ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL  

โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั                             

๕,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง   

๕๒ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
Open Approach  

๑๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๕๓ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๕๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา  

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเลาที่
ต้องจัดหา 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กำหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

๕๕ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ  
STEM  ศึกษา       โครงการพัฒนา

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั                             

๕,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๕๖ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
–๓๑ มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และท้องถิ่น 

๑๓,๐๐๐ - - 
เฉพาะเจาะจง 

  

๕๗ ก.พ.๖๕ –
มี.ค.๖๕ 

กิจกรรมทัศนศึกษา ๘๘,๒๖๒ - - เฉพาะเจาะจง   

 

 


