
 
 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 

ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ 
ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 
ส่งมอบ 

หมายเหตุ 
แผนงาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

1 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม วิชาการ 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

2 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการโรงเรียนต้นแบสภา
นักเรียน 

บริหารทั่วไป 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

3 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป 24,568 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

4 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวชิาการ 

วิชาการ 55,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

5  โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

งบประมาณ 2,500 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

6 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล 

บุคคล 150,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

7 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารทั่วไป 251,248 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

8 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

บริหารทั่วไป 5,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

9 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลนางรองฯ พ.ศ.2561 

วิชาการ 5,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

10 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความหมาย 

วิชาการ 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  



 
 

ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ 
ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 
ส่งมอบ 

หมายเหตุ 
แผนงาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

11 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา : 
ตามสภาพจริง 

วิชาการ 20,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

12 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาห้องเรียน Stem 
Education 

วิชาการ 480,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

13 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ 
STM ตามมาตรฐาน สสวท. 

วิชาการ 2,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

14 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการห้องเรียน IEP 
(Intensive English Program) 

วิชาการ 165,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

15 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการห้องเรียน MEP 
(Mini English Program) 
 

วิชาการ 5,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

16 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

วิชาการ 80,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

17 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการสอบ/ O-
net/NT 

วิชาการ 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

18 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
มาตรฐาน 3 ด ี

วิชาการ 30,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

19 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพิเศษ  วันสำคัญ  
ในรอบปีการศึกษา 

วิชาการ 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน  

 



 
 

 

ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ 
ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 
ส่งมอบ 

หมายเหตุ 
แผนงาน/
โครงการ 

จำนวน 
(บาท) 

ประเภท จำนวน 
(บาท) 

20 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนครูตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา/Active Learning 

บุคคล 150,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง   

21 16 พ.ค.2564 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2565 

โครงการพัฒนา  ICT และการ
สอนทางไกล DLIT 

บุคคล 163,920 - - วิธีเฉพาะเจาะจง   

 

 

 

 

ลงช่ือ ...........................................  ลงช่ือ ...........................................  ลงช่ือ ...........................................  ลงช่ือ ........................................... 
         (นายณฤทธิ์  บุญรอด)                   (นางเพ็ญศิณี  ศิริถาวรวงศ์)           (นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์)    (นายธีระ  คนชุม)  
           เจ้าหน้าท่ีพัสดุ           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 

 

 


