
               167,600 
นุจิตรา

001 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 39,000                    นุจิตรา
 -   บริการอนามัยโรงเรียน 4,000                      นุจิตรา
 -   คัดกรองเด็ก นุจิตรา

          -    ประกวดเด็กไทยฟนัสวย 1,000                      นุจิตรา
 -   กีฬา  -  กรีฑา 30,000                     ชยพล

          -   ประกวดห้องสุขา 5 ดาว 4,000                      นุจิตรา
002 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 6,000                      เชาวลี

      -      ค่ายยุวบรรณารักษ์ 500                         เชาวลี
-          10 ยอดนักอ่าน 1,000                      เชาวลี
-          หนังสือเล่มเล็ก 2,000                      เชาวลี
-          หนังสือเล่มโปรด -                         เชาวลี
-          สะสมแสตมป์ 1,500                      เชาวลี
-          สัปดาห์ห้องสมุด 1,000                      เชาวลี
-          รถเข็น..รักการอ่าน เชาวลี
-          ภาษาไทยวันละค า เชาวลี

003 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 3,000                      รอมละห์
   พฒันาเสริมสร้างทักษะการคิดสู่ห้องเรียน 1,000                      นุจิตรา

การพฒันาการอ่านการเขียน 2,000                      ทัศนีย์
004 โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนการใช้หลักสูตร  44,000                    สุพรรณี

          การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.2559 1,000                      สุพรรณี
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 5,000                      สุพรรณี
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65-66 35,000                     สุพรรณี
พฒันาทักษะกระบวนการทางวิชาการทางวิทย์ 3,000                      สุพรรณี

005 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 5,000                      ทัศนีย์
 วันส าคัญทางวิชาการ ทัศนีย์

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

006 โครงการพัฒนาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 600                บุญช่วย
  - พฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 100                 บุญช่วย

          - พอ่ แม่ ลูก ผูกสัมพนัธ์ 500                         บุญช่วย
007 โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา

น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนการสอนและ 18,000                    ชยพล
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
      - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชยพล
      - ปรับปรุงห้องคอมพวิเตอร์ 5,000                      ชยพล
      - ปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 5,000                      ชยพล
      - อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 8,000                      ชยพล

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

    งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2560
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

รหัส มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม



008 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 52,000                    เชาวลี
-   จัดท าแผนประจ าปี 3,000                      บุญช่วย
-   คู่มือปฏิบัติงาน 500                         เชาวลี
-   รายงาน SAR 500                         เชาวลี

      -    วัสดุงานธุรการ 5,000                      เชาวลี
      -    วัสดุงานการเงินและพสัดุ 4,000                      ฤทธิเดช

 -  สนับสนุนวัสดุฝึก สอน สอบ 39,000                     นิพนธ์

36,000                 
 

009 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000                    นิพนธ์
การพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 1 ไร่  1 แสน 1,000                      นิพนธ์
- การเล้ียงไก่ไข่ 4,000                      นิพนธ์
- การเล้ียงปลา 1,000                      นิพนธ์
- การเล้ียงไก่พื้นเมือง 1,000                      นิพนธ์
- การปลูกข้าวนาโยน 1,000                      นิพนธ์
- การปลูกไม้ผล 1,000                      นิพนธ์
- การปลูกพชืผักสวนครัว 1,000                      นิพนธ์

010 โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุจริต 3,000                      ฤทธิเดช
-          ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 1,000                      ฤทธิเดช
 -     พฒันาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 1,000                      ฤทธิเดช
 -     พฒันางานวิจัยโรงเรียนสุจริต 1,000                      ฤทธิเดช

011 โครงการโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก 13,000                    ฤทธิเดช
คอรับช่ัน

 ประชุม ปปช.สพฐ.ชุมชน 5,000                      ฤทธิเดช
 ประชุม และพฒันา ปปช.สพฐ.น้อย 3,000                      ฤทธิเดช
 พฒันางานวิจัยโครงการโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ฯ 5,000                      ฤทธิเดช

012 โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 10,000                    นิพนธ์
 - บริษัทสร้างการดี ด้วยวิถึความพอเพยีง 2,000                      นิพนธ์
 - นาดีเธียร์เตอร์ 2,000                      นิพนธ์
 - กีฬาสร้างสุข 2,000                      นิพนธ์
 - สร้างวินัย เป็นคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย 2,000                      นิพนธ์
 - ภูมิใจในความเป็นไทย 2,000                      นิพนธ์

12,000                 
013 โครงการพัฒนาบุคคลากร 5,000                      นิพนธ์

  -  ศึกษาดูงาน 5,000                      นิพนธ์
014 โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และประชาคมอาเซียน                       7,000 เชาวลี

1.กิจกรรมพัฒนาศูนย์ PEER 5,500                      เชาวลี
-          ภาษาอาเซียนวันละค า 500                         รอมละห์
-          พฒันาศูนย์ PEER เชาวลี
-          ส่งเสริมการใช้ส่ือศูนย์ PEER สู่ห้องเรียน 2,000                      เชาวลี
-          แข่งขันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,000                      เชาวลี
 -  จัดสัปดาห์อาเซียน 1,000                      รอมละห์
  - ประกวดกิจกรรมอาเซียน 1,000                      รอมละห์

2.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสองภาษา (EBE) 1,500                      รอมละห์
      -  EBE DAY 1,500                      รอมละห์

รหัส มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม     งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม มีวินัย เป็นคนดี  ภูมิใจความเป็นไทย  และใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



37,900                 

015 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  5,000                      กนก

ตามรูปแบบ ABM (Active Board Active Mind)

016 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 3,000                      ชยพล
017 โครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่ น่าเรียน 20,900                    เพญ็จรัส

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 13,400             เพญ็จรัส
- 6 มิถุนาวันพฒันาโรงเรียน 5,000              เพญ็จรัส
.-โรงเรียนปลอดขยะ 2,000              เพญ็จรัส
- ธนาคารขยะ 500                         เพญ็จรัส

018 โครงการส่งเสริมอัตตลักษณส์ถานศึกษา ยิ้มง่าย ไหว้สวย 9,000                      เพญ็จรัส

วันอาสาฬหบูชา 1,000                      เพญ็จรัส

วันวิสาขบูชา 500                         เพญ็จรัส
วันมาฆบูชา 500                         เพญ็จรัส
วันปีใหม่ 1,000                      เพญ็จรัส
วันเด็ก 1,000                      เพญ็จรัส
วันแม่ 1,000                      เพญ็จรัส
วันปิยมหาราช 1,000                      เพญ็จรัส
วันพอ่ 2,000                      เพญ็จรัส

        วันไหว้ครู 1,000                      เพญ็จรัส

349,500.00                   

รหัส  งบค่าใช้จ่ายจ าเป็น
19  ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟา้+ประปา+โทรศัพท์) 80,000.00                    
20  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000.00                      
21  ค่าซ่อมบ ารุง  11,000.00                    
 รวมทั้งหมด   96,000.00                    

 รายละเอียดงบพัฒนาตามกลยุทธ์  

1 167,600.00                   

2                     36,000.00 

3 12,000.00                    

4 37,900.00                    

 253500.00
349,500.00               

                เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร  ( นักเรียน 191 คน ) 349,500.00               

รหัส มาตรการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม     งบ  ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

 
รวมงบประมาณตามแผน  ทั้งสิ้น

               และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม มีวินัย เป็นคนดี ภูมิใจในความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
              เศรษฐกิจพอเพยีง

เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร  

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม

              ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

กลยุทธ์ที่  3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

-                         

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตร

รวมงบพัฒนา



แผนงาน งบประมาณ
วชิาการ 176,600.00                   

งบประมาณ 99,000.00                     
บุคลากร 26,000.00                     

บริหารทัว่ไป 47,900.00                     
349,500.00                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น

สรุปสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ปีงบประมาณ 2560
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20000



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

2500.00

3000.00

13.00

ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  
ประมาณ





ร้อยละ
50.53 วชิาการ 50.53
28.33 งบประมาณ 28.33
7.44 บุคลากร 7.44

13.71 บริหารทัว่ไป 13.71
100.00





ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค
มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รหัส









พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ









ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
ระยะเวลาด าเนินงาน รหัส

มาตรการ/
โครงการ/









ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
    งบ  
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รหัส
มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 









มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  
ประมาณ









ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
รหัสระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ









ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รหัส









ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/









เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    งบ  
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รหัส
มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ









ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
ผู้รับผิดชอบ รหัส

มาตรการ/
โครงการ/

ระยะเวลาด าเนินงาน 









ส.ค ก.ย
ระยะเวลาด าเนินงาน     งบ  

ประมาณ
ผู้รับผิดชอบ


