
      120,200
นุจิตรา

1 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 27,500          นุจิตรา
 -   บริการอนามัยโรงเรียน 4,000             นุจิตรา
 -   คัดกรองเด็ก 2,000             กาญจนวรรณ

          -    ประกวดเด็กไทยฟันสวย 1,000             นุจิตรา
 -   กีฬา  -  กรีฑา 20,000           ชยพล

          -   ประกวดห้องสุขา 5 ดาว 500               นุจิตรา
2 โครงการพัฒนาห้องสมดุมชีวีิตตน้แบบ 4,500            เชาวลี

      -      ค่ายยุวบรรณารักษ์ 1,000             เชาวลี
-          10 ยอดนักอ่าน 500               เชาวลี
-          หนังสือเล่มเล็ก 1,000             เชาวลี
-          หนังสือเล่มโปรด 500               เชาวลี
-          สะสมแสตมป์ 500               เชาวลี
-          สัปดาห์ห้องสมุด 1,000             เชาวลี
-          รถเข็น..รักการอ่าน เชาวลี
-          ภาษาไทยวันละค า เชาวลี

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 10,000          นุจิตรา
   พัฒนาเสริมสร้างทักษะการคิดสู่ห้องเรียน 10,000           นุจิตรา
4 โครงการพัฒนาตน้แบบโรงเรียนการใชห้ลักสูตร  49,200          บุญช่วย

          การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.2559 1,200             บญุช่วย

การพัฒนาการอ่านการเขียน 5,000             ทัศนีย์
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ 3,000             เชาวลี
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน คร้ังที ่65-66 40,000           บุญช่วย

5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 10,000          บุญช่วย
5 1.วันส าคัญทางวิชาการ 5,000            บุญช่วย

    - วันภาษาไทย 1,000    ทัศนีย์
    - วันสุนทรภู่ 1,000    ฤทธิเดช
    - วันวิทยาศาสตร์ 1,000    รอมละห์
    - วันบัณฑิตน้อย 1,000    บุญช่วย
    - วันปัจฉิม ป.6 1,000    ฤทธิเดช

แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ  2559
โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ที่ มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม     งบ  ประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมอืในการ
เรียนรู้



6 โครงการพัฒนาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1,500   สุพรรณี
  - พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 1,000    สุพรรณี

          - พ่อ แม่ ลูก ผูกสัมพันธ์ 500               สุพรรณี
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน

การสอนโรงเรียนในฝัน 15,500          ชยพล
      - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 5,000             ชยพล
      - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 8,000             ชยพล
      - ปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 2,500             ชยพล

8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 11,000          ทัศนีย์ 
-   จัดท าแผนประจ าปี 5,000             ทัศนีย์ 
-   คู่มือปฏิบัติงาน 500               ทัศนีย/์เพ็ญศิริ
-   รายงาน SAR 500               ทัศนีย/์เพ็ญศิริ

      -    วัสดุงานธุรการ 5,000             ทัศนีย/์เพ็ญศิริ

5,000         
 

9 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,000             นิพนธ์
การพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 1 ไร่  1 แสน นิพนธ์
- การเล้ียงไก่ไข่ นิพนธ์
- การเล้ียงปลา นิพนธ์
- การเล้ียงไก่พืน้เมือง นิพนธ์
- การปลูกข้าวนาโยน นิพนธ์
- การปลูกข้าวลอยน้ า นิพนธ์
- การปลูกไม้ผล นิพนธ์
- การปลูกพืชผักสวนครัว นิพนธ์

          - โรงเรียนปลอดถังขยะ นิพนธ์

กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม มวีินัย เป็นคนด ี ภูมใิจความเป็นไทย 
                และใชช้วีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม     งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ  2559
โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6



10 โครงการพัฒนาตน้แบบโรงเรียนสุจริต 2,500            ฤทธิเดช
-          ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 500               ฤทธิเดช
 -     พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 1,000             ฤทธิเดช
 -     พัฒนางานวิจัยโรงเรียนสุจริต 1,000             ฤทธิเดช

11 โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 2,500            เพ็ญจรัส
 - บริษัทสร้างการดี ด้วยวิถึความพอเพียง 500               นิพนธ์
 - นาดีเธียร์เตอร์ 500               เพ็ญจรัส
 - กีฬาสร้างสุข 500               ฤทธิเดช
 - สร้างวินัย เป็นคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย 500               ชยพล
 - ภูมิใจในความเป็นไทย 500               นิพนธ์

62,500        
12 โครงการพัฒนาบุคคลากร 55,000          ชยพล

  -  ศึกษาดูงาน 35,000           นิพนธ์
 -  สนับสนุนวัสดุฝึก สอน สอบ 20,000           นุจิตรา

13 โครงการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล             7,500 เชาวลี
และประชาคมอาเซียน
1.กิจกรรมพัฒนาศูนย์ PEER 5,500             เชาวลี

-          ภาษาอาเซียนวันละค า รอมละห์
-          ภาษาอังกฤษวันละค า 500               เชาวลี
-          พัฒนาศูนย์ PEER 1,000             เชาวลี
-          ส่งเสริมการใช้ส่ือศูนย์ PEER สู่ห้องเรียน 1,000             เชาวลี
-          แข่งขันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000             เชาวลี
 -  จัดสัปดาห์อาเซียน 1,000             ทัศนีย์
  - ประกวดกิจกรรมอาเซียน 1,000             เพ็ญจรัส

2.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสองภาษา (EBE) 2,000            รอมละห์
      - การจัดท าหลักสูตร (EBE) 1,000             รอมละห์
      -  EBE DAY 500               รอมละห์
      -  พัฒนาส่ือการเรียนรู้ EBE  500               รอมละห์

โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ที่ มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม     งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ  2559

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัด     
                 กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ



        36,000

14 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  10,000          กนก

ตามรูปแบบ ABM (Active Board Active Mind)

15 โครงการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชมุชน 2,000            ชยพล

16 โครงการโรงเรียนน่าดนู่าอยู่ น่าเรียน 17,000          สุพรรณี
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000  สุพรรณี
- 6 มิถุนาวันพัฒนาโรงเรียน 5,000    สุพรรณี
- โรงเรียนปลอดถังขยะ 500      สุพรรณี
- ธนาคารขยะ 1,500             สุพรรณี

17 โครงการส่งเสริมอัตตลักษณ์สถานศึกษา ยิ้มง่าย ไหว้สวย 7,000            รอมละห์

 -  สร้างวิถีความเป็นไทย 1,000             รอมละห์

 - วันปีใหม่ 1,000             รอมละห์
 - วันพ่อ 1,000             รอมละห์
 - วันแม่ 1,000             รอมละห์
 - วันเด็ก 1,000             รอมละห์
 - วันไหว้ครู 1,000             รอมละห์
 - วันปิยมหาราช 1,000    รอมละห์

โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรมที่

แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ  2559

    งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพตาม   
                หลักธรรมาภิบาลเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
                  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา



เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร  338,700.00                  
หักค่าใชจ้่ายจ าเป็น

  งบค่าใชจ้่ายจ าเป็น
1  ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า+ประปา+โทรศัพท)์ 100,000.00                  
2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000.00                     
3  ค่าซ่อมบ ารุง  10,000.00                   
 รวมทัง้หมด   115,000.00                  

  งบพัฒนา  

1 120,200.00                  

2                      5,000.00

3 62,500.00                   

4 36,000.00                   

 223700.00

338,700.00             
-                        

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตร

รวมงบพัฒนา

-               

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สรุปประมาณการใชเ้งินงบประมาณ
โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  2559

รวมงบประมาณตามแผน  ทัง้สิ้น

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม มีวินัย เป็นคนดี ภูมิใจในความเป็นไทย

และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



338,700.00                   338,700.00  -                         










