
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 

 
ประมาณการงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 
 

รายการ จ านวนเงิน 
เงินอุดหนุนรายหัว 1,202,300 
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 301,500 

รวม 1,503,800 
 
รายละเอียดประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา2563 จ านวนนักเรียน 331 คน 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 185 คน ค่ารายหัวคนละ 3,500 บาท 647,500 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 146 คน ค่ารายหัวคนละ 3,800 บาท 554,800 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว 1,202,300 
 

รายละเอียดประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 331 คน 
 

รายการ จ านวนเงิน 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 185 คน ค่ารายหัวคนละ 880 บาท 162,800 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 146 คน ค่ารายหัวคนละ 950 บาท 138,700 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

301,500 
 

การจัดสรรตามสัดส่วน 
 

กลุ่มงาน จ านวนเงิน 
งบกลาง 677,520 
งบส ารองจ่าย 52,478 
งบกลุ่มบริหารวิชาการ 436,151 
งบกลุ่มบริหารบุคคล 47,230 

งบกลุ่มบริหารงบประมาณ 47,230 

งบกลุ่มบริหารทั่วไป   243,191 
รวม 1,503,800 
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที ่ กลุ่มงาน/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ      
1 โครงการพัฒนางานแนะแนว 10,000 ครูวิลาวัลย์    
2 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 3,000 ครูภานุพงษ์ 
3 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 5,000 ครูกรรณิกา   
4 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 80,151 ครูสมพร    
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000 ครูสมพร    
6 โครงการนิเทศภายใน 2,000 ครูพงศธร    
7 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5,000 ครูพงศธร    
8 โครงการปัจฉิมนิเทศ 5,000 ครูพงศธร    
9 โครงการ Open house 15,000 ครูพงศธร    
10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 ครูพงศธร    
11 โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม 4,000 ครูวันเพ็ญ    
12 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่  10,000 ครูวันเพ็ญ   
13 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5,000 ครูชลิฎา  
14 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000 ครูสมพร 
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงสงค์ 55,000 ครูภานุพงษ์    

 16 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 20,000 ครูอดิศร    

17 โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 5,000 ครอูดิศร      
18 โครงการรักษ์และสืบสานวรรณกรรมฮูปแต้ม 10,000 ครูปิยนุช    
19 โครงการอนุรักษ์หนังประโมทัยและการแสดงหมอล าหุ่นกระติบ 10,000 ครูไมตรี    
20 โครงการส่งเสริมอัจริยะนักเรียนด้านหุนยนต์และโดรน 10,000  ครูวิจิตราภรณ์    
21 โครงการส่งเสริมอัจริยภาพนักเรียนด้านทักษะอาชีพ 10,000 ครูสาวิตรี     
22 โครงการวันคริสต์มาส  10,000  ครูวิลาวัลย์     
 23 โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  10,000  ครูปิยพร  
24  โครงการกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   55,000  ครูบรรพต     
25  โครงการทัศนศึกษา    55,000  ครูวันชัย     

กลุ่มบริหารบุคคล    
 26 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  17,230  ครชูลิฎา   
27 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 12,000 ครูสุกัญญา    
28 โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  91,200 ครูสุกัญญา   
29 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 8,000 ครูสุกัญญา     
30 โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร 10,000 ครชูลิฎา   

กลุ่มบริหารงบประมาณ   
31 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 17,230 รองฯเฉลิมชัย    
32 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 20,000 ครูวิจิตราภรณ์   
33 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 10,000 ครูภานุพงษ์   
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ที ่ กลุ่มงาน/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
34 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,800 ครลูัดดา    
35 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 ครูไมตรี    
36 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,291 ครูบรรพต      
37 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 6,800 ครพัูชรี    
38 โครงการวันไหว้ครู 3,000 ครูอดิศร      
39 โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 4,000 ครูลัดดา      
40 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,000 ครูสาวิตรี    
41 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย) 1,000 ครูนริศรา    
42 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 53,000 ครูวิรุฬ    
43 โครงการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ 20,000 ครูปิยนุช    
44 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 6,800 ครูวิรุฬ      
45 โครงการออมทรัพย์นักเรียน 1,000 ครูประภาพรรณ      
46 โครงการซ่อมบ ารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 25,000 ครูวิจิตราภรณ์    
47 โครงการโรงเรียนจิตอาสาต้นแบบ 5,000 ครภูานุพงษ ์     
48 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด 19 70,000 ครูพัชรี 
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ตารางแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ   สนอง/สอดคล้อง    กิจกรรม   เป้าหมาย    งบประมาณ   ระยะเวลา   ตัวชี้วัดความส าเร็จ    ผู้รับผิดชอบ   

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้โรงเรียนมหี้องเรียนคณุภาพจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนสูงขึ้น 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 
 

- ประเมิน 
ห้องเรียน
คุณภาพ  

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนมหี้องเรียนคณุภาพในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อเทคโนโลยี    
2. ห้องเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการ 
สอนและกิจกรรมเสริมความรู ้
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง จะ
ส่งผลให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. นักเรียนมีการจัด 
นิทรรศการ  ส่งเสริม 
ความรู้ ร้อยละ 90  
2. นักเรียนมีการจัดการ 
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน   
เป็นประจ า ร้อยละ 100  
  

นายพงศธร     
ผ่านส าแดง  
  

 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อบุคลากรในกลุม่งานทะเบียนและ
วัดผล ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 
 

- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ส านักงาน 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์ทุกคน จ านวน  33  คน 
เชิงคุณภาพ 
 2. บุคลากรกลุม่งานทะเบียนวดัผล
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมี
วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
3.2.2 บุคลากรทุกคนสามารถด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80,151 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรทุกคนสามารถ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นายสมพร     
เหล่าทองสาร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ในระดับสถานศึกษา ระดบัท้องถิ่น 
และระดับชาตสิูงขึ้นทั้ง  8   กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทุก
ระดับ สูงขึ้นทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนผลสมัฤทธ์ิทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
สูงขึ้น 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. นักเรียนผลสมัฤทธ์ิทั้ง
ในระดับสถานศึกษา 
ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ สูงขึ้น 
 

นายสมพร     
เหล่าทองสาร 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ   สนอง/สอดคล้อง    กิจกรรม   เป้าหมาย    งบประมาณ   ระยะเวลา   ตัวชี้วัดความส าเร็จ    ผู้รับผิดชอบ   

นิเทศภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถน าไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสรมิให้ครไูด้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตาม
มาตรฐาน 

 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 
 

- การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม 
การัดการเรียน
การสอนของ
คร ู
- การเยี่ยม
นิเทศช้ันเรียน 
- การจัดสอน
แทน 
- จัดท าระบบ
สารสนเทศ
การนิเทศ
ภายใน 

เชิงปริมาณ 
 1. ครู ร้อยละ  95  มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสทิธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2,000 พฤศจิกายน 

2563 

- มีนาคม 
2564 

1. ครูผู้สอนจดัส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ คิดเป็น 

ร้อยละ 85  
2. ครูผู้สอนไดร้ับการ
นิเทศภายใน การเยี่ยมช้ัน
เรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ห้องเรียน ไดร้ับการจดั
สอนแทน ในทุกช่ัวโมง
เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

นายพงศธร     
ผ่านส าแดง 
 

ปฐมนิเทศและประชมุผู้ปกครองนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแจ้งนโยบายให้นักเรยีนและ
ผู้ปกครองทราบ 
2. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการเรียนและ
การใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างถูกต้องดีงาม 
3. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักประวัติความ
เป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่อดตีจนถึง
ปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนเกิดความรกัและ
ภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 4  
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

- ปฐมนิเทศ
นักเรียน 
-ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 331 คน ผู้ปกครอง จ านวน 331  
คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนประพฤติปฏิบตัิตนได้
เหมาะสมสอดคล้องกับระเบยีบโรงเรียน 
2. นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจใน
สถาบันของตน  
3. ผู้ปกครอง รู้ เข้าใจ กฎระเบียบ และ
ข้อตกลงร่วมกัน ของโรงเรยีน 

5,000 กรกฎาคม  
2563 

1. นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนไดเ้หมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบ
โรงเรียน 
2. นักเรียนเกิดความรัก
ความภูมิใจในสถาบันของ
ตน  
3. ผู้ปกครอง รู้ เข้าใจ 
กฎระเบียบ และข้อตกลง
ร่วมกัน ของโรงเรียน 
 

นายสมพร  
เหล่าทองสาร   

 
 
 
 20 
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โครงการ   สนอง/สอดคล้อง    กิจกรรม   เป้าหมาย    งบประมาณ   ระยะเวลา   ตัวชี้วัดความส าเร็จ    ผู้รับผิดชอบ   

        
ปัจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด  และความสนใจ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจ และ
มีจิตส านึกในการเป็นนักเรียนโรงเรียนดง
บังพิสัยนวการนุสรณ ์  
3. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีแนวทางปฏบิัติตาม 
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของโรงเรียนหลังจบการศึกษา 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 4  
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

- ปัจฉิมนิเทศ 
ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี  3   
และช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี  6  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และ  
ปีท่ี  6 เข้าร่วมกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  60 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาประสาน
ความสัมพันธ์กับนักเรียน 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมี
จิตส านึกในการเป็นนักเรียนโรงเรยีน 
ดงบังพิสัยนวการนุสรณ ์

5,000 มีนาคม  
2564 

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมเทศในระดับมากข้ึน
ไป    ร้อยละ 90 
2. นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมจีิตส านึก
ในการเป็นนักเรยีน
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ ์  
 

นายพงศธร     
ผ่านส าแดง 
 

Open house 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กร
อื่นๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาอย่างท่ัวถึง   
3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานงาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจดั 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีส่นใจ 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัด
นิทรรศการ
แสดง ผลงาน 
โรงเรียน
ผู้บริหาร ครู
นักเรียน 
- จัดแสดงผล
งานการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงาน 90 คน 
2. นักเรียน ช้ัน ม.1-6 จ านวน 322 คน   
- นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ จ านวน 
100 คน   
เชิงคุณภาพ 
1. มีการประชาสัมพันธ์งานการศกึษา
อย่างทั่วถึง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

15,000 กุมภาพันธ์   
2564 

 

1.  ผู้ปกครอง องค์กร
ต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตาม
โครงการร้อยละ  80 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 มีผลงานน าเสนอ
ครบทุกกลุ่มสาระ 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการร้อยละ  80 

นายพงศธร     
ผ่านส าแดง 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26 

โครงการ   สนอง/สอดคล้อง    กิจกรรม   เป้าหมาย    งบประมาณ   ระยะเวลา   ตัวชี้วัดความส าเร็จ    ผู้รับผิดชอบ   
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูเข้าใจและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 2562 
2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างหลักสูตรได้
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพื่อได้หลักสูตรสถานศึกษา  
พ.ศ.  2562 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

- ปรับปรุง
หลักสตูร 
- สร้าง
หลักสตูร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ครูจ านวน  28  คน สามารถสรา้ง
หลักสตูรสถานศึกษา พ.ศ.  2563 
เชิงคุณภาพ 
2. หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2563 มี
คุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 
2551  และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
3. หลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

2,000 พฤษภาคม  
2563 

 

1. มีหลักสตูรกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้  พ.ศ. 2563 
2. มีหลักสตูรสถานศึกษา  
พ.ศ. 2563 

นายพงศธร     
ผ่านส าแดง 

จัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสอนเสรมิทักษะพื้นฐานทาง
ภาษาไทยให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย และผลการทดสอบ
ระดับชาตเิพิ่มขึ้น 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัดสอนเสริม
ตามกลุม่
ปัญหาต่าง ๆ 
- จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนพิการเรียนร่วมจ านวน 33   
คน 
2. นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จ านวน 7  คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขึ้น 

5,000 พฤษภาคม  
2563 

- มีนาคม 
2564 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจวิชาภาษาไทย
สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และผลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงขึ้น 

นางวันเพ็ญ  
การสอน 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นและปลุกจติส านึกของคน
ไทยท้ังชาติให้ตระหนักถึงความส าคัญและ
คุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วม
ใจกันท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
2. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้
ภาษาไทย และยกมาตรฐานการเรยีนการ
สอนให้มีผลสมัฤทธ์ิที่สูงขึ้น 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- การอ่านร้อย
แก้วร้อยกรอง 

- คัดลายมือ 
- การเขียน
เรียงความ 

- การแต่งกาย
ตัวละครใน
วรรณคดีไทย 

เชิงปริมาณ 
1 .นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจวิชา
ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารได้ทั้ง 5 ด้านได้ถูกตอ้ง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงขึ้น 
 

10,000 กรกฎาคม -
สิงหาคม
2563 

1. นักเรยีนมีความรู้ความ
เข้าใจวิชาภาษาไทย
สามารถใช้ภาษาไทยใน
การติดต่อสื่อสารได้ทั้ง 5 
ด้านได้ถูกต้อง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และผลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงขึ้น 

นางวันเพ็ญ  
การสอน 
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พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดรู้้จักการใช้
สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จัก
กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ มี
เหตุผล มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
   
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
สารเคมี 

เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพียงพอ
ต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร ์
2. มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ใน
ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์ เคมี ชีวะ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รู้จักการใช้สารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และ
เกิดการเรียนรู้จากการทดลองหรือลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

5,000 มิถุนายน  
2563 

1. นักเรียนได้รู้จักการใช้
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
และเกดิการเรียนรู้จาก
การทดลองหรือลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

นางสาว 

ประภาพรรณ  
ฝ่ายเทศ  

นางชลิฎดา  
ยศดา 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรชีา
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” 
2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตรม์ากขึ้น
และรูจ้ักน าวิทยาศาสตรไ์ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  

 - นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัด
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
ของนัก 
วิทยาศาสตร ์

- จัดแข่งขัน 
และประกวด 
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

 

เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน 
และประชาชานเข้าร่วมและชมงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน และประกวดทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร ์
เชิงคุณภาพ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน และประชาชนมีความสนใจ 
เห็นความส าคัญ และตระหนักในคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่การ
พัฒนาประเทศมากข้ึน 

 10,000 สิงหาคม  
2563 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 

และประชาชนมีความ
สนใจ เห็นความส าคัญ 

และตระหนักในคณุค่า
ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน 

นายสมพร  
เหล่าทองสาร 
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โครงการ    สนอง/สอดคล้อง     กิจกรรม    เป้าหมาย     งบประมาณ    ระยะเวลา    ตัวชี้วัดความส าเร็จ      ผู้รับผิดชอบ   
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลกัธรรม
เบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามอตัลักษณ์ 
29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณคา่ความเป็นไทยและด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- เข้าค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม 
- วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- สวดมนต์
ประจ าสัปดาห ์
- ยิ้มไหว้ทักทาย 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนปฏิบัตตินตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ร้อย
ละ 100 มีคุณธรรม จรยิธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

3. นักเรียนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของ
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

55,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. มีการด าเนินงาน
พัฒนาอัตลักษณ์ 29 
ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1. นายวันชัย 
ดอกไม้ทอง  
2.นายภานุพงษ์ 
วังหนองเสียว  
3. นางอัจรีย์   
ยอดสะเทิน 

ส่งเสริมทักษะความเปน็เลิศทางด้านกีฬา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิทักษะและพัฒนาศกัยภาพ
ของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักกีฬาไดร้ับ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน ได้เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอกแตล่ะ
ประเภท 

เชิงปริมาณ 
1. นักกีฬาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์ จ านวน 100 คน  
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสยันวการ
นุสรณ์ มีทักษะทางด้านกีฬาท่ีดีขึน้ 
 

5,000 ภาคเรยีน 

ที่ 1 

ปีการศึกษา 
2563 

1. นักกีฬาได้รับการ
พัฒนาทักษะและมี
ศักยภาพทางด้านกีฬา
สูงขึ้น 
2. นักเรียน ไดเ้ล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
3. นักเรียน รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

นายอดิศร 
จันทร์สด 
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แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในต้านยาเสพติด 
“ฮูปแต้มเกมส”์ ปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขนิสยัในการดแูล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบตัิเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขา้แข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศต่อไป 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
สีภายใน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่งตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ี รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด และภาวะเสี่ยง ต่อความรนุแรง  
โรคภยั อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
แสดงออกทางด้านกีฬานันทนาการ ได้
อย่างสร้างสรรค ์

20,000 ภาคเรยีน 

ที่ 2 

ปีการศึกษา 
2563 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

1. นายอดิศร  
จันทร์สด   
  

รักษ์และสืบสานวรรณกรรมฮูปแต้ม 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ท่าร า  และ
สามารถน ามาใช้ในการจัดแสดงของ
โรงเรียนในโอกาสตา่งๆได ้

2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดงร าฮูปแตม้ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- การอบรมและ
ฝึกซ้อมการร า 
ฮูปแต้ม 
- จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการแสดงชุด
ร าฮูปแต้ม 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการร าฮูปแต้ม 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการร า
เพียงพอส าหรับการแสดงในทุกโอกาส 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการแสดง
นาฏศิลป์ชุดร าฮูปแต้มได ้  
 
 

2,500 พฤษภาคม  
2562 

- มีนาคม 
2563 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกซ้อมร าฮูปแต้ม 
สามารถร าฮูปแต้มได้  
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการร าเพียงพอ
ส าหรับการแสดงในทุก
โอกาส 

1. นางวันเพ็ญ  
การสอน  

2. นางพัชรี   
วงชาลี   
3. นางสาว 

ปิยนุช  ทองล้น  
4. นายไมตรี   
ปะวะเสนะ   
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โครงการ    สนอง/สอดคล้อง     กิจกรรม    เป้าหมาย     งบประมาณ    ระยะเวลา    ตัวชี้วัดความส าเร็จ      ผู้รับผิดชอบ   

อนุรักษ์หนังประโมทัยและการแสดงหมอ
ล าหุ่นกระติบ  
 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออนุรักษ ์สืบสานและส่งเสรมิ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 
2. เพื่อน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปะการแสดงนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรยีนการสอนใน 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ สื่อ ใน
การเรยีนหนัง
ประโมทัย 

- จัดอบรมการ
แสดงหนังประ
โมทยัเพิ่มเติม 

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนไดเ้รียนศิลปะการแสดง
หนังประโมทัยและหมอล าหุ่นกระติบ 
2. นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการอบรม
เพิ่มเตมิ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนมีเจตคติทีด่ีต่อภมูิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงหนังประ
โมทัยและหมอล า สามารถอนุรักษ ์สืบ
สาน และเผยแพร่สูส่าธารณชน 
 
 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปะการแสดงหนังประ
โมทัยและหมอล าหุ่น
กระติบ สามารถอนุรักษ์ 
สืบสาน และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

1. นายไมตรี   
ปะวะเสนะ  
2.นางสาว 

ปิยนุช   ทองล้น 

รักษ์และสืบสานวรรณกรรมฮูปแต้ม 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ท่าร า  และ
สามารถน ามาใช้ในการจัดแสดงของ
โรงเรียนในโอกาสตา่งๆได ้

2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดงร าฮูปแตม้ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- การอบรมและ
ฝึกซ้อมการร า 
ฮูปแต้ม 
- จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
จัดการแสดงชุด
ร าฮูปแต้ม 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการร าฮูปแต้ม 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการร า
เพียงพอส าหรับการแสดงในทุกโอกาส 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการแสดง
นาฏศิลป์ชุดร าฮูปแต้มได ้  
 
 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกซ้อมร าฮูปแต้ม 
สามารถร าฮูปแต้มได้  
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการร าเพียงพอ
ส าหรับการแสดงในทุก
โอกาส 

1. นางวันเพ็ญ  
การสอน  

2. นางพัชรี   
วงชาลี   
3. นางสาว 

ปิยนุช  ทองล้น  
4. นายไมตรี   
ปะวะเสนะ   
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ     สนอง/สอดคล้อง      กิจกรรม     เป้าหมาย      งบประมาณ     ระยะเวลา     ตัวชี้วัดความส าเร็จ       ผู้รับผิดชอบ    

ส่งเสริมอัจริยภาพนักเรียนด้านทกัษะ
อาชีพ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการงานอาชีพให้กับ 
นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ ์
 

  - นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 
 
 
 

- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ด้าน
การตัดเย็บ  
- พัฒนาการ 
ทางด้านทักษะ
การท าเบเกอรี ่ 
- พัฒนาทักษะ 
ทางอาชีพ 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา 
ทักษะการงานอาชีพ 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนทักษะการงานอาชีพ  
สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้  

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

1. นักเรียนทุกคนทักษะ
การงานอาชีพ 
สามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพได ้

นางสาวสาวิตรี   
ฉลูทอง 

 

วันคริสต์มาส  
วัตถุประสงค์   
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ แสดงออก
ซึ่งความสามารถด้านทักษะทาง
ภาษาอังกฤษท้ังด้านการฟัง การ พูด การ
อ่าน และการเขียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจถึงประเพณแีละ 
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความเหมอืนและ
ความแตกต่าง ระหว่างวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษาและกับวัฒนธรรม ไทย 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- วันคริสต์มาส เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน 320 คนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 35 คน
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้
ความเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม 
สามารถเปรยีบเทียบความความเหมือน 
ความแตกต่าง ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน ได้แสดงออกซึ่งทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ  
มีความเจตคติที่ดตี่อวิชาภาษาอังกฤษ 

10,000 ธันวาคม  
2563 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจถึงประเพณี
วัฒนธรรม สามารถ
เปรียบเทยีบความความ
เหมือน ความแตกต่าง 
ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน ได้แสดงออกซึ่ง
ทักษะทางภาษาอังกฤษ  
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

นางวิลาวัลย์  
ปักกาเวสา 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26 

โครงการ      สนอง/สอดคล้อง       กิจกรรม      เป้าหมาย       งบประมาณ      ระยะเวลา      ตัวชี้วัดความส าเร็จ        ผู้รับผิดชอบ     
ทัศนศึกษานอกสถานที่   
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และปรับใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน   

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 
 

-ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน จ านวน 331 คน 
เชิงคุณภาพ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู ้สามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการ  
ทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 ภาคเรยีน 

ที่ 2 
การศึกษา  

2563 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าของแหล่งเรียนรู ้
สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การทัศนศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

นายวันชัย  
ดอกไม้ทอง  
นายบรรพต  
ขาวสลับ 
 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
ผู้บ าเพ็ญ รด. 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนพัฒนา
บุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนิน
ชีวิต และเสริมสร้างศลีธรรมจริยธรรม 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเป็นผูม้ี
ระเบียบวินยัและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดองค์
ความรู้ใหม่ท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าขององค์
ความรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- เข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ผู้
บ าเพ็ญ รด. 
- วันลูกเสือ
แห่งชาติ 
- วันวชิราวุธ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ  100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความประพฤตเิรียบรอ้ย อยู่
ในระเบียบวินัย และเป็นผู้มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์
2. นักเรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

55,000 มกราคม 
2564 

1. นักเรียนมีความ
ประพฤติเรียบร้อย อยู่ใน
ระเบียบวินยั และเป็นผูม้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. นักเรียนมีความรู้ มี
ประสบการณ์ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นายวันชัย  
ดอกไม้ทอง  
นายบรรพต  
ขาวสลับ 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ     สนอง/สอดคล้อง      กิจกรรม     เป้าหมาย      งบประมาณ     ระยะเวลา     ตัวชี้วัดความส าเร็จ       ผู้รับผิดชอบ    

 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีการ
จัดระบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบประวตัินักเรียนได้อยา่งชัดเจน 
2. เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ครูประจ าช้ัน บุคลากรในโรงเรยีน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเอกชนและ
องค์กรภายนอกในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ ์สังคมและ
สติปัญญา 
 

 - นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- จัดท า แบบ
ประเมินตนเอง
ของนกัเรียน 
(SDQ) 
- เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- บันทึก 
รวบรวมและเก็บ
ข้อมูล 
- แก้ไข
พฤติกรรมอันไม่
พึงประสงค ์
  
 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและมี
พัฒนาการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
ทางด้านการเรยีนรู้ และความสามารถ
พิเศษ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนไดร้ับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เอดส์ และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขภาพกายใจท่ีดดี าเนินชีวิต
ในสังคมได้อยา่งปกติสุข 
2. นักเรียนมีผลการเรยีนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศ
ในสาขาท่ีตนเองมีความถนดั 
3. นักเรียนปลอดจากยาเสพตดิ เอดส์ 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

6,800 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ประเมินนักเรียนโดยใช้
แบบ SDQ ครบร้อยละ 
100 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ
ร้อยละ 100 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ทราบข้อมูลส่วนตัว
นักเรียนประกอบด้วย  
การมาเรียน การขาดเรยีน 
การโดดเรยีน การลา การ
เข้าแถวเช้าเย็นเป็น
รายบุคคล ร้อยละ 100 
4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ร่วมมือกันแก้ไขพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 
100 

1. นางลัดดา  
ปักสังคะเนย์      
  
 
 

ส่งเสริมสขุภาพ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูก
สุขลักษณะ 
2. เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพ 
3. เพื่อให้บริการด้านสุขศึกษา 
 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. ดูแลสุขภาพ
นักเรียน 
2. จัดหา
เวชภัณฑ์และ
วัสดุ ปรับปรุง
ห้องพยาบาล  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการดูแลดา้นสุขภาพอนามัย 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ ์

6,800 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย  
2. นักเรียน ครู และบุคลา
การทางการศึกษามี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์

นางพัชรี วงชารี 
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ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามประพฤติด ีมี
ระเบียบวินยั เป็นท่ียอมรบัของสังคม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย    
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนฝึกการท างาน
ร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได ้รู้จัก
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตอ่
ตนเองรู้จักใช้เหตผุล มีความเข้าใจ และ
เคารพในความคดิของผู้อื่น มีภาวะผู้น า 
และผูต้ามทีด่ี จากการเรียนรู้วิถีการทาง
ประชาธิปไตย 
3. เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนท่ีไดร้ับการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

- เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน 

- สภานักเรยีน 

- คณะกรรมการ
นักเรียนศึกษาดู
งาน 

- รณรงค์
ประชาธิปไตย 

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์  จ านวน  331 คน 
2. คณะกรรมการนักเรียน จ านวน 12 
คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนมีคณุลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ ปญัญา
ธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ตาม
หลักสตูรอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับ
การศึกษา   
2. นักเรียนมีจติส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสรมิ สิทธิ 
หน้าท่ี เสรภีาพ การเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ประเทศชาติ  

10,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรียนมีคณุลักษณะ
เป็นประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง คือ ปัญญาธรรม 
คารวะธรรม สามัคคีธรรม 
ตามหลักสูตรอย่าง
เหมาะสมกับวัยและระดบั
การศึกษา   
2. นักเรียนมีจติส านึกท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  รู้จักรักษาและ
ส่งเสริม สิทธิ หน้าท่ี 
เสรภีาพ การเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิศ์รีของความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภมูิใจ
ในความเป็นไทย รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
และประเทศชาต ิ

นายไมตรี   
ปะวะเสนะ 
 

ไหว้ครู  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความเคารพและระลึกถึงพระคณุ
บูรพาจารย์ ตลอดจนครู อาจารย ์
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาคณุต่อผู้มีพระคณุ 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร์ 
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธสถานศึกษา
ที่ 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาที ่1 

1. ประกวดพาน
ดอกไม้ ธูปเทียน 

2. ไหว้คร ู

3. มอบทุน 
การศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครู นักเรียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
ตลอดจนครู อาจารย ์   

3,000 กรกฎาคม
2563 

 

1. นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของบูรพาจารย์
ตลอดจนครู อาจารย ์
2. ประเพณีอันดีงามได้รับ
การสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น 

นายอดิศร  
จันทร์สด   
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันยาเสพตดิให้
นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ไดร้ับรูร้ับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของ ยาเสพติด 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถ
ป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1.วิทยากรมาให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 
2. กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 
4. เดินรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพ
ติดโลก  
5. วัดงดสูบบุหรี่
โลก 

3.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 9o ของผู้เรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุ และ
ปัญหาทางเพศ    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรยีนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี รู้จกั
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ และภาวะ
เสี่ยง ต่อความรุนแรง  โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
 

2,291 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

นายบรรพต  
ขาวสลับ   
  

ประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกของโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับทราบข่าวความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนและไดร้ับสาระ
ความรู้อย่างหลากหลายจากการ
ประชาสมัพันธ์ 
3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกประสบการณ์ 
การประชาสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. จัดกิจกรรม
เสียงตามสาย 
ทุกวันราชการ  
เวลา 12.15 - 
13.00 น.  
2. ประกาศ นัด
หมาย ในวันและ
เวลาราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดรายการเสยีงตามสายทุกวันจันทร์-
ศุกร์ ช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.15 - 
13.00 น. 
2. เป็นหน่วย แจ้งประกาศ นัดหมายใน
เวลาราชการ 
3. ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศและอุปกรณ์
ภายในห้องประชาสมัพันธ์  
เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับทราบข่าวสาร ของโรงเรียน
อย่างชัดเจนในเวลาเดียวกัน ท าใหก้าร
ประชาสมัพันธ์เกิดประสิทธิผล 

1,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียน ไดร้ับทราบ
ข่าวสารข้อมลูถูกต้อง การ
ประชาสมัพันธ์เสียง ตาม
สายของกิจกรรมต่าง ๆ 

ของโรงเรียน อย่างชัดเจน 

ทั่วถึง รวดเร็ว ฉับไว เป็น
ปัจจุบัน ตามอาคารเรียน
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
จากการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สัญญาณเสียงแบบใหม่ทีม่ี
คุณภาพมากขึ้น 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง
นริศรา  ภูนิคม 
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พัฒนาอาคารสถานที ่  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีน อาคารประกอบมีความ
มั่นคง แข็งแรง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น
และมีแหล่งเรยีนรู้ตามธรรมชาต ิ
2. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนส าหรับนกัเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูม้า
ติดต่อราชการ 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. ซ่อม บ ารุง 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีน
อาคารประกอบ 
อุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน 
2. ปรับปรุง ดูแล 
รักษา บริเวณ
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
อาคารประกอบมีความมั่นคง แข็งแรง 
สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรู ้ 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา ผู้
มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ 
3. สถานศึกษามีความพร้อมในการ
ให้บริการผู้มาใช้บริการ   
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมคีวามพร้อมด้าน อาคาร
สถานที และสภาพแวดล้อมท่ีรม่รืน่ผู้มา
ติดต่อราชการได้รับความสะดวก ความ
พึงพอใจ 

53,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. โรงเรียนมคีวามพร้อม
ด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
และสภาพแวดล้อมท่ีร่ม
รื่นส่งผลให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มา
ติดต่อราชการได้รับความ
สะดวก ความพึงพอใจ 

นายวิรุฬ   
คุณเวียน  
 

ออมทรัพย์นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้
จ่ายเงิน  และมีวินยัในการใช้จ่ายเงิน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักว่า
การออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง     
3. เพื่อส่งเสรมิทักษะในการใช้ทรพัยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิด  “รู้หา 
รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้” 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. ออมทรัพย์
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์ทุกคน    
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนโรงเรียนทกุคนมีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน มกีารวางแผนจดัการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

1,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรียนมีความ
ตระหนักว่าการออมเป็น
การด าเนินชิวิตอยา่ง
พอเพียงตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

นางสาว 

ประภาพรรณ  
ฝ่ายเทศ  
นางสาวสาวิตรี  
ฉลูทอง 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่
แห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกยีรติ
คุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จ
พระพันปีหลวง ผูม้ีพระมหากรณุาธิคุณ
ต่อปวงชนชาวไทย 
2. เพื่อให้ผู้เป็นลูกไดส้ านึกถึงพระคุณ
ของแม่ และตระหนักถึงหน้าท่ีของลูกท่ี
พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแมดู่แลเอาใจ
ใส่ในสุขภาพท้ังกายใจของแม่ให้
ครบถ้วนสมบรูณ ์
3. เพื่อประกาศเกียรติคณุและเผยแพร่
ให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีของแม่
และลูกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีของตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีควรแก่การช่ืนชมยกย่อง 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. เฉลิมพระ
เกียรต ิ  

2. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
3. วันแม่
แห่งชาติ 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
2. ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา 
และผูป้กครองส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีพระ
เมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย 
2. นักเรียนส านึกถึงพระคุณของแม่ และ
ตระหนักถึงหน้าท่ีของลูกท่ีพึงมีความ
กตัญญูกตเวท ี
 

4,000 กรกฎาคม- 
สิงหาคม  
2563 

 

1. ผู้บริหาร ครู นักเรยีน  
บุคลากร ผู้ปกครองส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถที่
พระองค์ทรงมีพระเมตตา
ต่อพสกนิกรชาวไทย 
2. นักเรียนส านึกถึง
พระคุณของแม่ และ
ตระหนักถึงหน้าท่ีของลูก
ที่พึงมีความกตัญญูกตเวที 
 

นางลัดดา  
ปักสังคะเนย์   

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการให้บริการในการ
สืบค้น 
 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. ซ่อมบ ารุง
เครือข่าย
กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
 

เชิงปริมาณ 
1. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง   
2. กระจายสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้คลอบคลมุ ทุกอาคาร ทุก
ห้องเรียน ห้องส านักงาน  
เชิงคุณภาพ 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการ
ให้บริการการสืบค้นมีคุณภาพบังเกิด
ประสิทธิผล 

25,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนผา่น
สัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการ
ให้บริการการสืบค้นมี
คุณภาพบังเกดิ
ประสิทธิผล 

นางสาว 
วิจิตราภรณ์  
กมลเลิศ 
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ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร  
งานวิชาการ   
งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงาน
บริหารทั่วไป 

2. เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  เน้น
การมีส่วนร่วม  การช่วยเหลือเกื้อกูล  รู้
รักสามคัคี  
บนฐานความมีเหตุผล  พอประมาณกับ
ศักยภาพ  และไม่ประมาท  
3. เพื่อให้ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดย
การสอนแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
4. เพื่อนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้  การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. ท านา  
3. เลี้ยงปลา 
4. ปลูกผัก  
5. ปลูกกล้วย  
6. ปลูกมะนาว
ในท่อ 
  

เชิงปริมาณ  
1. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
มามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร  งาน
วิชาการ งานงบประมาณ  งานบุคคล  
และงานบริหารทั่วไป ร้อยละ 9o 
2. น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้  เน้นการมี
ส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกลู รู้รกั
สามัคคี บนฐานความมีเหตผุล  
พอประมาณ และไม่ประมาท ร้อยละ 9o  
3. ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดยการสอน
แทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  9o  
เชิงคุณภาพ 
1. การบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  
บุคคล  บริหารทั่วไปอยู่บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มกีาร
สอดแทรกและบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  ด ารง
ตนอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6,800 พฤษภาคม  
2562 

- มีนาคม 
2563 

1. ผู้บริหาร ครู นักเรยีน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน มี
ความรู้  ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นายวิรุฬ   
คุณเวียน   
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พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรยีน
ได้รับความรู้และประสบการณ์  
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนศึกษาเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 
4. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่าน    
5. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความสนุกสนาน 

6. เพื่อให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้น า 
7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถในกิจกรรมตา่ง ๆ        
 

 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. สัปดาห์
ห้องสมุด 
2. พัฒนา
ห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3. ผู้เรียน เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
รักการอ่านและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นางวันเพ็ญ  
การสอน   
นางพัชรี   
วงชาลี 
นางสาวปิยนุช  
ทองล้น 
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พัฒนาครูและนักเรียน จิตอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนดงบัง
พิสัยนวการนุสรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและ
รูปแบบการพัฒนาครูและนักเรยีนให้
เป็นจิตอาสา เราท าความดดี้วยหัวใจ 
ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อสร้าง
นักเรียนให้เป็นจติอาสา เราท าความดี
ด้วยหัวใจ  
2) เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นจิต
อาสา เราท าความดดี้วยหัวใจ  ไดเ้รียนรู้
บูรณาการสอดแทรกที่สอดคล้องกบั
สภาพและความต้องการ และสามารถ
ถอดบทเรียนได ้ ท ากิจกรรมจิตอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ   
3) เพื่อพัฒนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์  ให้เป็นต้นแบบโรงเรยีนจติอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ  
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 2   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 1  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. กิจกรรม
วงกลมเกลยีว 
KLM  7 
2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาครู 
นักเรียน 
3. การเป็น
วิทยากรขยายผล 
4. การน าบท
ร้อยกรองเพ่ือ
แผ่นดินไทย
ประกอบ
กิจกรรมสร้าง
ส านึกรักชาติ
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
  
 

เชิงปริมาณ 
 1. ครู ร้อยละ 85 สามารถปฏิบตัตินเป็น
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้จติอาสา 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้กจิกรรม
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
สามารถปฏิบัตตินเป็นจติอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ   
3.  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  
เป็นโรงเรียนจิตอาสาต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจติอาสา เราท าความดี
ดว้ยหัวใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูสามารถปฏิบตัิตนเป็นจิตอาสา เรา
ท าความดีด้วยหัวใจ ออกแบบการเรียนรู้
บูรณาการ และสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรูจ้ิตอาสา เราท าความดดี้วยหัวใจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  นักเรียนไดเ้รียนรู้กิจกรรมจติอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ   
3. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนสุรณ์  เป็น
โรงเรียนจิตอาสาต้นแบบในการขับ 
เคลื่อนกิจกรรมจติอาสา เราท าความดี
ด้วยหัวใจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. ครู สามารถปฏิบัตติน
เป็นจิตอาสา เราท าความ
ดีด้วยหัวใจ  ออกแบบการ
เรียนรู้บรูณาการ และ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ิตอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ   
 2. นักเรียนไดเ้รียนรู้
กิจกรรมจติอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นจิต อาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ   
3. โรงเรียนดงบังพิสัยนว
การนุสรณ์  เป็นโรงเรยีน
จิตอาสาต้นแบบ  ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจติ
อาสา เราท าความดดี้วย
หัวใจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 

นายภานุพงษ์ 
วังหนองเสียว 
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พัฒนาระบบงานบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดระบบการบริหารงานบุคลากร
ให้มีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 3  
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 3 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. จัดหา จัดท า 
จัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การบริการที่ดี ร้อยละ 100 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอใน
การให้บริการ   
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนสามารถบริหารงานบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู และบคุลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจดัเป็น
ระบบ 

2. บุคลากรได้รับการ
บริการที่ดีและมคีวาม
พอใจในการรับบริการ 

 

นางชลิฎา ยศดา 

พัฒนาระบบงานธุรการ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางแผน ออกแบบระบบงาน
ธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยมีาใช้ใน
การด าเนินงาน เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว  
2. เพื่อให้การด าเนินงานธุรการเปน็ไป
อย่างมีระบบ โดยยดึความถูกต้อง 
รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  
3. จัดหาวัสด ุครุภณัฑ์ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานธุรการให้มีคณุภาพ 
มาตรฐานสากล 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 1   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 6 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2 
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. วัสดุ อุปกรณ์ 
ส านักงานในกา
รับหนังสือ
ราชการ และการ
ตอบโต้หนังสือ
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 
2. การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
3. การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา   
เชิงคุณภาพ 
1. ระบบงานธุรการของโรงเรียนมคีวาม
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบงานธุรการของโรงเรียนจดัได้
เป็นระบบสะดวกต่อการจดัเก็บ อ้างอิง 
และค้นหาเอกสาร 
3. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง
เป็นระบบ เพื่อการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. ระบบงานธุรการของ
โรงเรียนมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบงานธุรการของ
โรงเรียนจัดได้เป็นระบบ
สะดวกต่อการจัดเก็บ 
อ้างอิง และค้นหาเอกสาร 
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศถูกต้องเป็น
ระบบ เพื่อการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสุกัญญา  
โยธายุทธ 
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร   
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูค้วามสารมารถตรงกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
การอบรมในสถาบันและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 3 
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 1 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 3  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 1 

1. ศึกษาดูงาน 
อบรมสมัมนา 
เข้าค่ายปฏิบตัิ
ธรรม 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 
95 ไดร้ับความรู้และการพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพและเทคโนโลยี  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 
95 ท ารายงานผลการอบรมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. โรงเรียนสามารถ
บริหารจดัการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นางชลิฎา ยศดา 
 

จ้างยามรักษาการณ์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไป
พร้อมกับความปลอดภยัในทรัพยส์ิน
บริเวณอาคารตา่ง ๆ ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบโรงเรียน 
2. เพื่อเฝ้าระวัง รักษา ภยัอันตรายใด ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่นการ
โจรกรรม การก่ออาชญากรรม อัคคีภัย 
และภยัพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกแก่ผูม้าติดต่อราชการ 
 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 1   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 2 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. จ้างยาม
รักษาการณ์ 
จ านวน 1 คน   
 

เชิงปริมาณ 
1. ยาม จ านวน 1 คน   
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. นักเรยีน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีการดูแลรักษา
ปลอดภัยในอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
 

นางสุกัญญา 
โยธายุทธ 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
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สร้างเสริมขวัญและก าลังใจ 
วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสรา้งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2.2 เพื่อสรา้งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท างานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 3   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 3 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 3  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. กิจกรรมในวัน
ส าคัญของ
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
2. โรงเรียนสามารถบริหารงานบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. โรงเรียนสามารถ
บริหารจดัการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นางชลิฎา   
ยศดา 

 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ     สนอง/สอดคล้อง      กิจกรรม      เป้าหมาย       งบประมาณ     ระยะเวลา     ตัวชี้วัดความส าเร็จ       ผู้รับผิดชอบ    

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อเป็นกรอบในการ
บริหารงานโรงเรยีนตลอดจนเป็น
แนวทางส าหรับกลุม่งาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กลุ่มงานต่าง ๆ น าไปปฏบิัติงาน
ได้สอดคล้องกับแนวนโยบาย  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26  และ โรงเรยีน   
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 1   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 6 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
การศึกษา 2562 
2. จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  3o คน 
เป็นเวลา 2 วัน  
2. จัดท าเอกสารแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 2o เล่ม     
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพผูร้ับบริการและผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 

10,000 กุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 

2563 

1. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วน เกีย่วข้องมี
ความพึงพอใจ 

นายภานุพงษ์ 
วังหนองเสียว 
นายเศรษฐบตุร 
ยอดสะเทิน  
นางวิลาวัลย์  
ปักกาเวสา 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ     สนอง/สอดคล้อง      กิจกรรม      เป้าหมาย       งบประมาณ     ระยะเวลา     ตัวชี้วัดความส าเร็จ       ผู้รับผิดชอบ    

การพัฒนาระบบงานบริหาร
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน
งบประมาณและพัฒนาองค์กรอยา่งเป็น
ระบบ ครบวงจร  
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
งบประมาณและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานได ้
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 1   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 6 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. ตรวจสอบ
ภายใน 
2. พัฒนา
บุคลากรฝ่าย
บริหารงาน
งบประมาณ 
3. พัฒนา
บริหารงาน
งบประมาณ 
4. ซ่อม
บ ารุงรักษา
เครื่อง
คอมพิวเตอร/์
เครื่องพิมพ์/
เครื่องถ่าย
เอกสาร 
5. กิจกรรม
ควบคุมดูแล
ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริหารงานงบประมาณที่มคีวาม
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเ้หมาะสม
ตามสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบครอบคลมุและทันต่อการใช้
งาน คิดเป็นร้อยละ 90 
3. มีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร
งบประมาณอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 90 
4. สามารถพัฒนาการบริหารงาน
งบประมาณได้ผลเป็นที่พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 
ร้อยละ 90 
6. มีคณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วม
ในการพิจารณางบประมาณ คดิเปน็ ร้อย
ละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1.  เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง ระบบการ
บริหารงาน ที่มีความคล่องตัว มีขอ้มูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันต่อการใช้
งาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. จัดการบริหารงาน ใช้หลักการมีส่วน
ร่วม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และมกีาร
ตรวจสอบ ถ่วงดลุอย่างต่อเนื่อง 
 

17,230 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. สถานศึกษามีการจดั
องค์กร โครงสรา้งและ
ระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลีย่นได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 90 
 2. สถานศึกษามีการ
จัดการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบครอบคลมุ
และทันต่อการใช้งาน คิด
เป็นร้อยละ 90 
 3. สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรฝ่าย
บริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 90 
  4. สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาการบริหารงานและ
การพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผล
เป็นที่พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
90 

นายเฉลมิชัย   
สืบสุนทร   
นางสาวปิยะพร  
ภวภูตานนท์ 
นางสาว 
วิจิตราภรณ์  
กมลเลิศ 
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ตารางแสดงแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สพม. 26   
โครงการ     สนอง/สอดคล้อง      กิจกรรม      เป้าหมาย       งบประมาณ     ระยะเวลา     ตัวชี้วัดความส าเร็จ       ผู้รับผิดชอบ    

พัฒนาระบบงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหา
พัสดุ (จัดซื้อจดัจ้าง) ตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้ได้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่
สามารถรองรับการด าเนินงานตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- นโยบาย 
สพฐ. ข้อ 1   
- ยุทธศาสตร ์
สพม.26 ข้อ 6 
- กลยุทธ
สถานศึกษาท่ี 2  
- มาตรฐาน 
การศึกษาท่ี 2 

1. พัฒนา
ระบบงานพัสดุ  
 

เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานจ านวน
เพียงพอในการใช้งาน และให้บริการ  
เชิงคุณภาพ 
2. ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้ของตาม
วัตถุประสงค์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องและ
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ   
2. ด าเนินการเบิก –จ่าย พัสดุและ
ควบคุมการจ าหน่ายถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ   
 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา

2563 

     การปฏิบัติงานพัสดไุด้
ตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวง
ต่าง ๆ และสามารถเบิก
จ่ายเงินงบประมาณได้
ตามแผนการปฏิบตัิงานท่ี
วางไว้ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นระบบได้อย่างคุม้ค่า มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และ
ท าให้ทุกหน่วยงานใน
โรงเรียนได้พสัดตุาม
ก าหนดระยะเวลาในการ
ใช้งาน 
 
 
 
 
 

นางสาว 
วิจิตราภรณ์  
กมลเลิศ 
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