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สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 
และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 จึงกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
42 เขต โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 และมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 
 1.กลุมอํานวยการ 
 2.กลุมนโยบายและแผน 
 3.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 5.กลุมบริหารงานบุคคล 
 6.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 9.หนวยตรวจสอบภายใน 
ตอมาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม 
โดยกําหนดใหมี กลุมกฎหมายและคดี เพ่ิมข้ึน ทําใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 9 กลุม 1 หนวย 
วิสัยทัศน  (Vision) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนองคกรท่ี สงเสริม สนับสนุน บริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สูความเปนสากล อยางยั่งยืน  
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 



3 
 

สวนที่ 2 สรุปงาน/โครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ไดพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หากไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา)     จํานวน 5,000,000 บาท 

รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน จาํนวน 5,000,000 บาท  
ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000 

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาท่ีพัก 500,000 

4 คาใชจายในการประชุมคณะทํางาน 50,000 

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 80,000 

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 200,000 

8 คาวัสดุสํานักงาน 500,000 

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 

10 คาจางถายเอกสาร 100,000 

  รวม (1-10) 1,810,000 
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  คาจางลูกจาง 14 อัตรา   
11 
  
  

ลูกจาง(ป.ตรี) 3 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน               567,000  

12 
  
  

แมบานทําความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมท้ังสิ้น 4 อัตรา 
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

  
              453,600  

13 
  
  

ลูกจาง ปวส. 7 อัตรา จาง 12 เดือน 
จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 1,058,400 

  รวมคาจางลูกจาง 14 อัตรา (11-13)            2,079,000  
  รวมรายการ (1-13)            3,889,000  
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ข คาสาธารณูปโภค   

1 คาไฟฟา 500,000 

2 คาน้ําประปา 40,000 

3 คาโทรศัพท 30,000 

4 คาเชาอินเตอรเน็ต 42,900 

5 คาไปรษณียโทรเลข 50,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค (1-5) 662,900 

  รวมท้ังสิ้น (ก-ข)            4,551,900  

ค -จัดสรรใหโครงการตางๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงาน   

  เขตพ้ืนท่ี ตามความจําเปน 448,100 

  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค)            5,000,000  
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2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม     จํานวน 5,318,000 บาท 

รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ 

  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    

1  คายเสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด รองบ ปปส. สงเสริมฯ 

2 ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2562 รองบ ปปส.  สงเสริมฯ 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานขอมูลผานระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใชสารเสพติดใน

สถานศึกษา CATAS  System และระบบ NISPA 
16,000 สงเสริมฯ 

4 ประกวดผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 
2562 

รองบ ปปส. สงเสริมฯ 

  รวม 16,000  

  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน    

1  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

15,000 
  

สงเสริมฯ 

2 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนประจําป 2562 50,000 สงเสริมฯ 
3 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รองบ สพฐ. สงเสริมฯ 
4 พัฒนากระบวนการนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาYC : (Youth Counselor) 70,000 สงเสริมฯ 
5 การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติดปการศึกษา 2562 200,000 สงเสริมฯ 
6 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา 

2562 
200,000 สงเสริมฯ 

7 ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 35,000 สงเสริมฯ 
8 คายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนประจําป 2562 70,000 สงเสริมฯ 
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ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชิง
ทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ป 2562 

28,000 
  

สงเสริมฯ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ 

  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ)    

10 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 100,000 สงเสริมฯ 
11 

  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและมีงานทําตามแนวทาง ทักษะการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

84,000 
  

นิเทศฯ 

12 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

50,000 นิเทศฯ 

13 PLC : พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม Active Learning บูรณาการ 29,000 นิเทศฯ 

14 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตรและหนาท่ีพลเมือง 30,000 นิเทศฯ 
15 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ (โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.) 
รองบ สพฐ. นิเทศฯ 

16 ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 30,000 นิเทศฯ 
17 PLC : สงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา ดวยแบบฝกทักษะ 30,000 นิเทศฯ 
18 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 50,000 นิเทศฯ 
19 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 30,000 นิเทศฯ 
20 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคณิตศาสตร 30,000 นิเทศฯ 
21 พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 30,000 นิเทศฯ 
22 นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ 100,000 นิเทศฯ 
23 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รองบ สพฐ. นิเทศฯ 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ 

  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ)    

24 พัฒนาดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด ประจําปงบประมาณ 
2562 

50,000 นิเทศฯ 

25 พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ โดยเนนจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning ) เพ่ือใหผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รองบ สพฐ. นิเทศฯ 

26 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยแหลงเรียนรูในโรงเรียนและทองถ่ิน 30,000 นิเทศฯ 
27 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 22,000 นิเทศฯ 
28 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26 (จุดเนนท่ี 1,2,3,5) 
400,000 นโยบายและแผน 

 รวม 1,763,000  
 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 
200,000 บริหารงานบุคคล 

2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 150,000 บริหารงานบุคคล 
3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การเลื่อนข้ันคาจาง และการเลื่อน

คาตอบแทนพนักงานราชการ 
88,000 บริหารงานบุคคล 

4 เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย 

65,000 กฎหมายฯ 
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5 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลตามจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 (จุดเนนท่ี 4,6-15) 

600,000 นโยบายและแผน 

 รวม 1,103,000  
 

 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ  
นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา   

1 การรับนักเรียนประจําปการศึกษา 2562  รองบ สพฐ. สงเสริมฯ 

2 สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 

 รองบ สพฐ. สงเสริมฯ 

3 เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 

58,000 สงเสริมฯ 

4 การสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

30,000 นิเทศฯ 

5 การประยุกตใช ICT และ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

500,000 สงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 รวม 588,000  

 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

1 การจดัทําแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2562 50,000 นโยบายและแผน 

2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจาํป
งบประมาณ 2562 

100,000 นโยบายและแผน 

3 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 40,000 นโยบายและแผน 
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4 สรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 200,000 บริหารงานบุคคล 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2562 35,000 อํานวยการ 

6 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 80,000 อํานวยการ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ตอ)   

7 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 30,000 อํานวยการ 

8 วันสําคัญตางๆ 80,000 อํานวยการ 

9 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยั่งยืน 

150,000 อํานวยการ 

10 เชิดชูครูผูมีวินัยดีเดน 30,000 กฎหมายและคดี 

11 บริหารจัดการเรื่องรองเรียนและสอบสวนวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 26 

50,000 กฎหมายและคดี 

12 ตรวจสอบภายในเพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมปงบประมาณ 2562 150,000 ต.ส.น. 

13 ยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษและนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เปด "ตลาดนัดวิชาการ" 

430,000 นิเทศฯ 

14 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งสูมาตรฐานและคุณภาพ 200,000 นิเทศฯ 

15 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใหเกิดความเขมแข็ง (ก.ต.ป.น.) 

50,000 นิเทศฯ 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเลคทรอนิกส 23,000 บริหารงานการเงินฯ 
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17 การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการดานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 ปงบประมาณ 2562 

50,000 สงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 100,000 นโยบายและแผน 
 รวม 1,848,000  

 


