
แผนปฏิบติัการ

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

ประจ ำปีงบประมำณ 2564



                                   บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ     โรงเรียนนางรองพิทยาคม    อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่      ศธ 04084.026 / พิเศษ                    วันที่  26  พฤศจิกายน    2563 
เรื่อง   ขออนุมัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการซึ่ง
คณะกรรมการแผนงานโรงเรียนได้รวบรวมงาน/โครงการ จากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ เพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามกรอบนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ปรากฏว่า รายละเอียด
ของงาน/โครงงาน ที่ เสนอนั้นถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนดสามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ  2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติและด าเนินการ งาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ได้ตั้งแต่ วันที่ 1  ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 
      (นายสุรธี  เครือบคนโท) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม             

ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  26  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมแล้ว 

1.  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 4,247,600 บาท 
ดังนี้ 

- งบด้านวิชาการ    จ านวน 2,548,560 บาท   คิดเป็นร้อยละ  60 
(เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 

- งบด้านบริหารทั่วไป   จ านวน 1,233,330 บาท   คิดเป็นร้อยละ 30 
(เกณฑ์ร้อยละ 20-30) 

- งบส ารองจ่าย    จ านวน  465,710 บาท    คิดเป็นร้อยละ 10 
(เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
     

 
2.  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได ้
 
 
 
 

          
                                                       (นายสรายุทธ  เสลารักษ์) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 
 



 
 



ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์
.. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนม.1 ม.4 (2/63) 26,700            
.. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนม.1ม.4 (1/64) 28,800            
.. กิจกรรมธรรมศึกษา 2,000              
.. กิจกรรมวิถีพุทธ ..
.. กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ ..
.. กิจกรรมวันส าคัญทางระพุทธาสนา (งบจากกลุ่มสาระสังคมฯ) ..

2 โครงการค่ายกิจกรรมสภานักเรียน            5,000
3 โครงการค่ายกิจกรรม รด.พันธ์ุแกร่งจิตอาสาจราจร           10,000
4 โครงการค่ายกิจกรรมขับข่ีปลอดภัย            5,000
5 โครงการค่ายกิจกรรม to be number one           10,000
6 โครงการส่งเสริมการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด

.. กิจกรรมอบรมยาเสพติด/วิทยากร            5,000
รวม          92,500

โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ
1 โครงการ/งาน  สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3  ม.6           31,500
2 โครงการ/งานเสริมความรู้เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (Gat Pat)            5,000
3 โครงการ/งานเปิดบ้านนางรองพิทยาคม           65,000
4 โครงการ/งาน ค่าย “น.ร.พ.ปลอด 0 ร มส. มผ.”            5,000
5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้         233,600
6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT         233,600
7 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด           22,520

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
รวม        596,220

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์            9,490
2 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์             5,000
3 โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ในโรงเรียนนางรองพิทยาคม 10,000          
4 โครงการค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี           10,000
5 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิ            3,000

รวม          37,490
กลุ่มสาระภาษาไทย

1 โครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
.. กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง 2,000           

2 โครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระ(จัดเป็นฐาน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)            9,490
3 โครงการค่ายพ่ีสอนน้องรู้รักษ์ภาษาไทย 1,000           

การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)



ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
4 โครงการค่าย Pisa 1,000           
5 โครงการ ค าคม "เกมต่อภาษาไทย 3,000           
6 โครงการ ค่ายกวีน้อยตามรอยสุนทรภู่ 1,000           
7 โครงการวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ 10,000          

รวม 27,490         
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมท่ี 1 .. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            9,490
กิจกรรมท่ี 2 .. ค่ายอาเซียนน่ารู้            5,000
กิจกรรมท่ี 3 .. เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย 5,000           
กิจกรรมท่ี 4 .. ค่ายประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน(รักษ์บุรีรัมย์) 5,000           

2 งานวันส าคัญแห่งชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์  10,000          
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000          
.. สวดมนต์ประจ าสัปดาห์
.. ประกวดไหว้สวยมารยาทงาม
.. แข่งขันมัคทายกน้อย
.. ประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ

รวม 44,490         
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 8,000           
กิจกรรมวันตรุษจีน (3,000)
กิจกรรมค่ายภาษาจีน (5,000)

2 โครงการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความสามารถภาษอังกฤษ 20,490          
รวม 28,490         

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1 โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5,000           
2 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตฯ 9,490           
3 โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 3,000           
4 โครงการพัฒนา IQ ด้านคณิตและส่งเสริมพัฒนาทักษะ 5,000           

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
5 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านเรียนคณิตศาสตร์ 3,000           

รวม 25,490         
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสู่อาชีพ 125,040        
2 ค่ายการอบรมทักษะการตัดสินกีฬา 5,000           
3 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 9,490           

รวม 139,530       

6



ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
กลุ่มสาระศิลปะ

1 โครงการเข้าค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์คร้ังท่ี 17 8,300           
2 โครงการค่ายวิชาการศิลปะ 9,490           
3 โครงการค่ายคลินิกศิลปะ 5,000           
4 โครงการค่ายดนตรีไทย 5,000           
5 โครงการพ่ีช่วยน้อง 5,000           

รวม 32,790         
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

1 โครงการค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9,490           
การงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2564

2 โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาสู่ 20,000          
ปีการศึกษา 2563

3 โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ 11,100          
การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

รวม 40,590         
รวมงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังส้ิน 1,065,080     
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
ส ารองจ่าย

1 งบส ารองจ่าย
  - ส ำรองจ่ำย 165,710    
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังอำคำร4-5 300,000    

รวม 465,710   
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ

1 งำนสำธำรณูปโภคโรงเรียนนำงรองพิทยำคม
  - ช ำระค่ำน  ำค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์ ปีงบประมำณ 2564 600,000    

2 งำนซ่อมบ ำรุง ต่อทะเบียน และต่อประกันภัยรถตู้โรงเรียน 30,000     
3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรงบประมำณ

 - งำนจัดซื อวัสดุเชื อเพลิง 60,000     
 - งำนกำรเงินและพัสดุฝ่ำยงบประมำณ      30,000
 - งำนแผนงำน 4,000       
 - งำนจัดท ำท ำเนียบบุคลำกร 14,730     

4 โครงกำร รับบริจำคเพ่ือจัดหำวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์กำรศึกษำ 
พัฒนำส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ
ท่ีเป็นเลิศ  ประจ ำปีงบประมำณ 2564

738,730   
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     100,000
2 โครงกำรจัดซื อวัสดุส ำนักงำนฝ่ำยบุคคล 35,000     
3 โครงกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์

.. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ..

.. กิจกรรมคนดีศรีน.ร.พ. ..

.. กิจกรรมไหว้ครู 3,000       
4 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   ..กิจกรรมเย่ียมบ้ำน 46,720     
   ..กิจกรรมกำรส่งต่อภำยนอก 3,000       
   ..กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 28,920

5 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติด
.. จัดซื อชุดตรวจปัสสำวะ 5,000       

การจัดสรรงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564



6 โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั นมัธยมศึกษำป่ีท่ี 1 และ 4        5,000
7 โครงกำรจัดซื อเจลแอลกอฮอร์ ในสถำณกำรณ์ป้องกันโควิด-19 30,000
8 โครงกำรปรับพฤติกรรมนักเรียน 5,000
9 โครงกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5,000
10 โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 220,500    
11 โครงกำรอบรมและพัฒนำโปรแกรม toschool 23,360     
12 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำกล้องวงจรปิดในสถำนศึกษำ 10,000

รวม    520,500

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
โครงการฝ่ายบริหารท่ัวไป

1 โครงกำรงำนพัฒนำงำนสำรบรรณ
..สมุดค ำส่ัง หมึก ซองจดหมำย ฯลฯ (ใช้วัสดุกำรเรียนกำรสอน)

2 โครงกำรบริกำรตกแต่งสถำนท่ีงำนกิจกรรมภำยในโรงเรียน 20,000     
3 โครงกำรพัฒนำ ซ่อมบ ำรุงระบบเคร่ืองขยำยเสียงงำนศูนย์ส่ือ

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 5,000       
4 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและ

สภำพแวดล้อม ให้น่ำอยู่ น่ำเรียน
..ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังอำคำร 4-5 (งบส ำรองจ่ำย 300,000.-)
..ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบำยน  ำบ่อพักน  ำเสียหน้ำโดมอเนกประสงค์ 50,000     
..ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  ำชำย-หญิง ชั น 1(อำคำร 5) 400,000    
..ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  ำชำยหญิงหอประชุม 100/32 150,000    
..ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน  ำดี น  ำเสีย อำคำร5 50,000     

5 โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 50,000     
6 พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 5,000       
7 โครงกำรปรับภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน 80,000     
8 โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ         

..จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 10,000     

..ติดมุ้งลวดห้องพยำบำล 2,400       
9 โครงกำรส่งเสริมโรงเรียน รักษ์สะอำด

..จัดซื อน  ำยำท ำควำมสะอำด 40,000     

..จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำด 15,000     
10 โครงกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี



 -  ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำ น  ำประปำ โต๊ะเก้ำอี  ประตู หน้ำต่ำง 
ระบบเคร่ืองเสียง 40,000     

รวม 917,400   
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ

1 โครงกำร/งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 3,000       
2 โครงกำร/งำนพัฒนำศักยภำพงำนทะเบียนวัดผล 1,500       
3 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิจัย PLC 3,500
4 โครงกำร/งำนรรับสมัครนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564        7,500
5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรฝ่ำยวิชำกำร 74,500
6 โครงกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน        1,000
7 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 5,000
8 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพื นท่ี 25,000

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
9 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 150,000
10 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงห้องแนะแนว 15,000
11 โครงส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 5,000
12 โครงกำรมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 11,000
13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (วัสดุฯ) 400,000
14 โครงกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 107,900
15 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 200,000

รวม ######

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 20,000     
2 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 19,000     
3 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้วิทยำศำสตร์บูรณำกำรตำม 2,800

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 60,000
5 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 150,000

รวม 251,800   
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1 โครงกำรจัดหำส่ือ/นวัตกรรม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ 10,000     
ให้มีควำมพร้อม เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

4



รวม 10,000     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนภำษำไทย 6,000
รวม 6,000      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 100,000

(Human Capital Excellence Center : HCEC)
2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน (13,000.-) 5,000       

(งบประมำณอุดหนุน 5,000.- งบพัฒนำผู้เรียน 8,000.-)
3 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ 33,160

รวม 138,160
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1 งำนพัฒนำศักยภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ฯ
..งำนจัดซื อโต๊ะหมูบูชำ (หมู่ 9) 7,974       

รวม 7,974       
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน 28,426
รวม 28,426

กลุ่มสาระศิลปะ
1 โครงกำร พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนศิลปะของผู้เรียน

  - กิจกรรมพัฒนำส่ือนวัตกรรมศิลปะ 10,000
  - กิจกรรมชมรมศิลปะนำงรองพิทฯ 5,000

2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตรีศึกษำ 20,000
3 โครงกำรนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 20,000

รวม 55,000      

กลุ่มสาระการงานอาชีพอาชีพ
1 งำนจัดซื อวัสดุฝึกงำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและกำรศึกษำเพ่ือ

กำรมีงำนท ำประจ ำปีงบประมำณ 2564 50,000     
2 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนคุณภำพเกษตรกรรม 48,000     

รวม 98,000     
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนท้ังส้ิน ######
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