
 

สรุปโครงการหลักในแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
1 ปรับปรุงห้องส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

และงำนปฏิคมโรงเรียน 
10,000   นำงนิภำ  ไฝทำค ำ      บริหำรทั่วไป 

2 พัฒนำงำนสำรบรรณ 5,000   นำงสุภำวดี  ช่วยรักษำ                      บริหำรทั่วไป 
3 พัฒนำงำนสำรสนเทศโรงเรียน 5,000   นำงสุภำวดี  ช่วยรักษำ                      บริหำรทั่วไป 
4 ปรับปรุงพัฒนำสภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้

พร้อมจัดตกแต่งอำคำรเรียนที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร 

40,000 นำงนิภำ  ไฝทำค ำ บริหำรทั่วไป 

5 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน 10,000  นำงฤทัยสวรรค์   ศรีนำ บริหำรทั่วไป 
6 ปรับปรุงพัฒนำห้องส ำนักงำนเพ่ือเอ้ือต่อ

กำรบริกำร 
136,280   

 
 นำยสมำนมติร   
คิดโสดำ ,  
นำงนิภำ  ไฝทำค ำ 

บริหำรทั่วไป 

7 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 20,000  นำยรุ่งสุริยำ   ศรีบุญใชย บริหำรทั่วไป 
8 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข(มี  7 กิจกรรม ) 
100,000 นายนีรภัย   คิดโสดา   วิชำกำร 

 กิจกรรมที่ 1 วันวำเลนไทน์ 10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 กิจกรรมที่ 2 วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 20,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 กิจกรรมที่ 3 อบรมนักเรียนแกนน ำ

ห้องเรียนสีขำว 
30,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 

 กิจกรรมที่ 4 อบรมแกนน ำนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษำ  YC 

10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 

 กิจกรรมที่ 5 อบรมแกนน ำนักเรียนTO  BE  
NUMBER  ONE 

10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 

 กิจกรรมที่ 6 วันเยำวชนแห่งชำติ 10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 กิจกรรมที่ 7 กำรประกวดห้องเรียนสีขำว 10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
9 เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  นางสาววารุณี ธงไพร วิชำกำร 
 1. กิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคตรัชกำลที่ 9 1,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 

 2. กิจกรรมวันปิยมหำรำช 1,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 3. กิจกรรมวันลอยกระทง 10,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 



ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
 4. กิจกรรมวันวชิรำวุธ 1,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำต ิ 1,000 นำยไพฑูรย์  โคตรชมภู วิชำกำร 
 6. กิจกรรมวันรัฐธรรมนญู  1,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 
 7. กิจกรรมวันมำฆบูชำ  1,000 นำงใจยำ  แก้วฝ่ำย วิชำกำร 
 8. กิจกรรมวันจักรี  1,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 9. กิจกรรมวันฉัตรมงคล  1,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 10. กิจกรรมวันวิสำขบูชำ  8,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 
 11. กิจกรรมวันพืชมงคล  1,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 
 12. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระ

นำงเจ้ำสุทิดำ  พัชรสุธำพิมลลักษณ  พระบรม
รำชิน ี

5,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 

 13. กิจกรรมวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 3,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 14. กิจกรรมอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 20,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 
 15. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ 5,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 
 16. กิจกรรมวันแม่แห่งชำต ิ 10,000 นำงสำวศิวกำนต์ เดชทศร วิชำกำร 

10. กำรพัฒนำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

70,000 นำงนพพร   ศรีสุพงศ์ วิชำกำร 

11 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ 70,000 นำงสำววำรุณี    ธงไพร   วิชำกำร 
12 ประสำนใจ  ไทบ้ำน 50,000 นำงฤทัยสวรรค์   ศรีนำ   วิชำกำร 
13 จิตอำสำ 40,000 นำยไพฑูรย์    โคตรชมภู   วิชำกำร 
14 โรงเรียนคุณธรรม 50,000 นำยจงจิตร   คิดโสดำ   วิชำกำร 
15 โรงเรียนปลอดเหล้ำและบุหรี่ 50,000 นำงสำววิภำ    บุญชำญ   วิชำกำร 
16 อบรมพัฒนำศักยภำพควำมเป็นผู้น ำของ

สภำนักเรียน 
20,000 นำยจงจิตร   คิดโสดำ   วิชำกำร 

17 กำรเข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล 
ของลูกเสือเนตรนำรีประจ ำปีกำรศึกษำ  
2563 

40,000 นำยนีรภัย   คิดโสดำ   วิชำกำร 

18 กิจกรรมสำนสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องแสดเขียว 60,000 นำยไพฑูรย์    โคตรชมภู   วิชำกำร 
19 บ้ำนหลังเรียน 100,000 นำยเกษม   แก้วบัวสำ   วิชำกำร 
20 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล 20,000    นำงนพพร  ศรีสุพงศ์ บริหำรงำน

บุคคล 
21 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคลำกรให้มี

ประสิทธิภำพ 
30,000    นำยอุดม   จันทร์ใด,

นำงสำวภิญยำ มุงธิรำช 
บริหำรงำน

บุคคล 



ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
22 พัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ           350,000     นำงนพพร  ศรีสุพงศ,์  

นำงศิริพร งำสิทธิ์ 
บริหำรงำน

บุคคล 
23 ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล 
200,000 นำงนพพร  ศรีสุพงศ์ บริหำรงำน

บุคคล 
24 พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณแบบ

มุ่งเน้นผลงำน 
10,000         นำยสมำนมิตร  คิดโสดำ   บริหำรงำน

งบประมำณ 
25 พัฒนำระบบงำนกำรเงิน พัสดุและธุรกำร 5,000         นำงอมิสรำ   ช่องวำรินทร์   บริหำรงำน

งบประมำณ 
26 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ “สวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน” 

100,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ ,นำง
นิตยำ  คิดโสดำ 
 

วิชำกำร 

27 กำรรับสมัครนักเรียน 8,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ วิชำกำร 
28 พิธีมอบใบประกำศนียบัตร 10,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ วิชำกำร 
29 ปฐมนิเทศนักเรียน 

 
10,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ  

 
วิชำกำร 

30 กำรจัดท ำและรำยงำนผล SGS,GPA และ 
GPAX 

5,000      นำงสำวนิตยำ  คิดโสดำ  
 

วิชำกำร 

31 ส่งเสริมพัฒนำระบบวัดผลประเมนิผล 5,000      นำยสุทธินันท์ กุลภำ 
 

วิชำกำร 

32 ส่งเสริมพัฒนำกำรสอบระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและระดับชำติ 

10,000      นำยสุทธินันท์  กุลภำ             วิชำกำร 

33 โครงกำรขับเคลื่อนหลักหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
 

20,000      นำงนิภำ  ไฝทำค ำ วิชำกำร 

34 ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ (SAR) 
 

100,000      นำงนพพร  ศรีสพุงศ ์

 
วิชำกำร 

35 ส่งเสริมพัฒนำจัดซื้อวัสดุงำนทะเบียน 
 

5,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ วิชำกำร 

36 ปรับปรุงระบบงำนทะเบียนนักเรียน 25,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ วิชำกำร 
37 เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) 100,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ , 

นำยสุทธินันท์ กุลภำ 
วิชำกำร 

38 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรศึกษำ 

5,000      นำยสุทธินันท์ กุลภำ วิชำกำร 



ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
39 ปรับพื้นฐำนควำมรู้นักเรียน ม. 1 และม. 4 20,000      นำยสุทธินันท์ กลุภำ 

 
วิชำกำร 

40 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 100,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ , 
นำยสุทธินันท์ กุลภำ 

วิชำกำร 

41 โรงเรียนเครือข่ำยนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 20,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ วิชำกำร 
42 ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

 
10,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ , 

นำยสุทธินันท์ กุลภำ 
วิชำกำร 

43 PLC โรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
 

10,000      นำงลภัสรดำ นำโควงค ์,นำง
นัฏฐณิชชำ เทียนศิรโิสภณ , 
น.ส.สตรรีัตน์ บุญเฮ้ำ 

วิชำกำร 

44 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 10,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ , 
นำยสุทธินันท์ กุลภำ 
 

วิชำกำร 

45 พัฒนำงำนธุรกำรวิชำกำร 400,000 ว่ำท่ีร.ต.หญิงรัชนีกร   คิดโสดำ วิชำกำร 
46 ส่งเสริมแนะแนวกำรศึกษำต่อ 65,000      นำงสำวเกศรินทร์ จงจิรัฐติ

สกุล และนำงสำวปัจฉิมำพร 
ปุณริบูรณ์ 

วิชำกำร 

47 ห้องสมุดมีชีวิต 80,000      นำงนิภำ   ไฝทำค ำ วิชำกำร 
48 รักกำรอ่ำน  

 
20,000      นำงสำวสุภัทรำ   งำมรำชจักร วิชำกำร 

49 ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 180,000      นำงสำวศิวกำนต์   เดชทศร   
 

วิชำกำร 

50 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

220,000      นำยภัทรวุฒิ  โคตรสี   
 

วิชำกำร 

51 กำรเข้ำค่ำยเก็บตัวนักกีฬำเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 30,000     นำยสุริโย   ขันธุรำ วิชำกำร 
52 ค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp) 

 
40,000         นำงนัฏฐณิชชำ  เทียนศิริ

โสภณ 
วิชำกำร 

53 กำรเข้ำร่วมงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม  วิชำกำรและเทคโนโลยี
นักเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

120,000    นำยสุทธินันท์  กุลภำ 
 

วิชำกำร 

54 พัฒนำส่งเสริมอำชีพนักเรียน 40,000      ว่ำท่ี ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดำ  , 
นำยสุทธินันท์ กุลภำ 

วิชำกำร 

55 อบรมนักศึกษำวิชำทหำรจรำจร 6,000 ว่ำที่ร.ต.มำวิน ทอดทอง  วิชำกำร 
56 พ.ง.ศ. ต่อฝันสู่รั้วมหำวิทยำลัย 103,340    ว่ำที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิด

โสดำ ,นำยสุทธินันท์ กุลภำ  
วิชำกำร 



ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
57 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ

ภำษำไทย 
5,000    นำงนพพร    ศรีสุพงศ์ วิชำกำร 

58 วันสุนทรภู่ร ำลึก 15,000   นำงสำววำรุณี  ธงไพร วิชำกำร 
59 วันภำษำไทยแห่งชำติ 15,000   นำงสำววิภำ   บุญชำญ วิชำกำร 
60 สอนซ่อมเสริมนักเรียนขำดทักษะพ้ืนฐำน

กำรอ่ำนและกำรเขียน (LD) 
10,000   นำงนิภำ  ไฝทำค ำ 

 
วิชำกำร 

61 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับ 
มัธยมศึกษำตอนต้น 

5,000      นำงสุภำวดี  ช่วยรักษำ  
 

วิชำกำร 

62 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

5,000      นำยรุ่งสุริยำ  ศรีบุญใชย 
 

วิชำกำร 

63 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
 

15,000      นำงพัสรำพร  คิดโสดำ วิชำกำร 

64 กิจกรรมค่ำยพัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์และ
กำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

30,000      นำงสำวนิตยำ  คิดโสดำ  
 

วิชำกำร 

65 เยำวชนดำรำศำสตร์โรงเรียนโพนงำมศึกษำ 15,000      นำยสุทธินันท์ กุลภำ  ,นำยรุ่ง
สุริยำ ศรีบุญใชย 

วิชำกำร 

66 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ 30,000    นำงสุดำพร   ค ำเกำะ วิชำกำร 
67 พัฒนำส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ Merry 

Christmas & Happy New Year Fantasy 
20,000   นำงสำวเกศรินทร์  จงจิรัฐิติ

สกุล 
วิชำกำร 

68 จัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 5,000   นำงสำวปัจฉิมำพร  ปณุริบรูณ ์ วิชำกำร 
69 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ 
5,000   นำงฤทัยสวรรค์     ศรีนำ 

 
วิชำกำร 

70 กำรพัฒนำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ 

20,000   นำงสำวจิรำภรณ์  พรหมค ำ วิชำกำร 

71 ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือควำมเป็น
เลิศ 

120,000    นำยสุริโย  ขันธุรำ วิชำกำร 

72 กำรแข่งขันกีฬำ พ.ง.ศ.ฟุตซอล ต้ำนยำเสพ
ติดคัพ ครั้งที่ 3 

5,000 นำยโทน  สีดำเดช 
 

วิชำกำร 

73 กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 7 คน ต้ำนภัยหนำว   5,000 นำยโทน  สีดำเดช วิชำกำร 
74 พัฒนำสื่อเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 70,000 นำยอดิศักดิ์ จ ำปำลำ วิชำกำร 
75 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำน

อำชีพและเทคโนโลยี 
140,000     นำยภัทรวุฒิ  โคตรส ี

 
วิชำกำร 

76 พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ  ดนตรี  
นำฏศิลป์ของนักเรียน   

100,000   นำยจักรพล   ตรีศรี วิชำกำร 



ที ่ งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 
77 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคม

ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
5,000 นำยจงจิตร  คิดโสดำ วิชำกำร 

78 พัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

5,000 นำงสำวศิวกำนต์ เดชทศร วิชำกำร 

79 ส่งเสริมกำรเรียนรู้มุ่งสู่ประชำคมอำเซียน 15,000   นำงสำวภิญยำ   มุงธิรำช วิชำกำร 
80 พัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  

วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และ 
6 ด้วยวิธีเรียนแบบประสบกำรณ์  

5,000   นำยสำยันต์  สำรเนตร 
 

วิชำกำร 

81 ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมจัดสอบธรรม
ศึกษำ  

5,000   นำยไพฑูรย์  โคตรชมภู 
 

วิชำกำร 

 


