
โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 40,000 เพชรา

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวลรดา

3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ภานุพงศ์

4 พัฒนาระบบการนิเทศภายใน สงกรานต์

5 พัฒนางานทะเบียน/GPA 4,000 ศิราธร

6 มอบประกาศนียบัตร 8,000 กาบฟูา

7 รับนักเรียน 6,000 กาบฟูา

8 พัฒนางานวัดผล 8,000 สุนันทา

9 พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 40,000 สุนันทา

10 ส่งเสิรมการเรียนรู้และพัฒนาแห่งเรียนรู้ 118,130 สุนันทา

11 ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา สงกรานต์

12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4,000 สงกรานต์

13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสาวลักษณ์

14 ส่งเสิรมศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สะอาด

15 พัฒนาระบบสารสนเทศ 20,000 เสาวลักษณ์

16 โรงเรียนมาตรฐานสากล นวลรดา

17 ติดตามการเรียนการสอน 2,000 เพชรา

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

1 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

8,000

งบที่ได้



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและอาคาร 96,175 103,825 งบบริหารฯ เฉลิมชัย

2 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน 40,000 เฉลิมชัย

3 จัดท าปูายบอกสถานที่ในโรงเรียน เฉลิมชัย

4 ต่อเติมห้องน้ าในห้องส านักงานฝุาย เฉลิมชัย

5 ติดตั้งระบบไฟฟูาและเครื่องเสียงในโดม เฉลิมชัย

6 ปรับซ่อมระบบไฟฟูาถนนในโรงเรียน เฉลิมชัย

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์ เฉลิมชัย

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดในอาคารเรียน เฉลิมชัย

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ 10,000 เฉลิมชัย

10 จัดซ้ือไม้กวาด เฉลิมชัย

11 จัดซ้ือไม่โครโฟนตั้งโต๊ะ เฉลิมชัย

12 จัดซ้ือดอกล าโพง เบส P.audio 18 น้ิว เฉลิมชัย

13 จัดซ้ือพาวเวอร์แอมขับเบส เฉลิมชัย

14 จัดซ้ือสายสัญญาณ เฉลิมชัย

15 จัดซ้ือขาตั้งไมค์ เฉลิมชัย

16 ปรับปรุงระบบไฟเวทีหอประชุม เฉลิมชัย

17 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 เฉลิมชัย

18 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 2 เฉลิมชัย

19 ปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารทั่วไป เฉลิมชัย

20 จัดซ้ือเครื่องมือส านักงานนักการภารโรง เฉลิมชัย

2 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000 หอมจันทร์

2 ส่งเสริมวินัยในโรงเรียน 4,000 หอมจันทร์

3 วันไหว้ครู 1,000 หอมจันทร์

4 น้องไหว้พ่ี หอมจันทร์

5 ตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" 3,000 หอมจันทร์

6 สอบนักธรรมสนามหลววง แม่กองบาลี หอมจันทร์

7 ประกวดโครงงานระดับชั้นเรียน 10,000 หอมจันทร์

8 จิตอาสา 5,000 หอมจันทร์

9 สวนคุณธรรม 2,000 หอมจันทร์

10 ออมทรัพย์ในโรงเรียน หอมจันทร์

11 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย 5,000 หอมจันทร์

12 ประกาศเกียรติคุณนักเรียน "เก็บของหาย ได้ของคืน" หอมจันทร์

13 สมุดบันทึกความดีประจ าวัน 12,000 หอมจันทร์

14 ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ปฏิบัติตนดีด้านต่างๆ  หอมจันทร์

15 มอบทุนการศึกษา 45,000 อ านวยการ

1 ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วนิดาและคณะ

2 รับขวัญบุตรของบุคลากร วนิดาและคณะ

3 มอบของขวัญต้อนรับครูใหม่/ย้าน/เกษียณ วนิดาและคณะ

4 งานศพของบิดามารดาครูและบุคลากรทางการศึกษา วนิดาและคณะ

5 เยี่ยมบุคลากรและญาติของบุคลากรที่เจ็บปุวย วนิดาและคณะ

3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

50,000

4



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

6 มอบของที่ระลึกงานแต่ง/งานบวชของครูและบุคลากร วนิดาและคณะ

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

50,000

4



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 8,500 อารีรัตน์

2 จัดซ้ือเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง เฉลิมชัย

3 ซ่อมแซมเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง เฉลิมชัย

4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี เฉลิมชัย

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฎศิลป์ เฉลิมชัย

1 แข่งขันคิดเลขเร็ว สงกรานต์และคณะ

2 แข่งขันซูโดกุ วนิดาและคณะ

3 วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต สงกรานต์และคณะ

4 ทบทวนความรู้เตรียมสอบโอเน็ต เพ็ญศรีและคณะ

5 ค่ายวิทย์คณิต กลุ่มสาระคณิตและวิทย์

6 พ่ีสอนน้อง มณฑา

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อมรรัตน์และคณะ

2 วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต อมรรัตน์และคณะ

3 ทบทวนความรู้เตรียมสอบโอเน็ต อมรรัตน์และคณะ

4 ปรับปรุงห้องคลินิกภาษาไทย อมรรัตน์

5 ปรับปรุงห้องภาษาไทย เสาวลักษณ์

6 ส่งเสริมการอ่าน (สมุดบันทึกการอ่าน) 12,000 เสาวลักษณ์

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ เพชรา

2 ส่งเสริมศักยภาพ หอมจันทร์และคณะ

3 สรุปประเมินผล หอมจันทร์และนวลรดา

10,000

4,000

4,000

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ และดนตรี

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
40,000



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประชาและคณะ

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ประชา

3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ประชาและภาสกร

4 กีฬาภายใน ประชาและคณะ

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ประชาและคณะ

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พรพนาและคณะ

2 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กาบฟูาและคณะ

3 วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต ภานุพงศ์และคณะ

4 ทบทวนความรู้เตรียมสอบโอเน็ต พรพนาและคณะ

5 โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัทมพันธ์และคณะ

6 ค่ายวิชาการ 40,000 วันทนาและคณะ

7 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกทักษะวิทย์ 17,000 ศิราธรและคณะ

8 ซ่อมแซมไมโครคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอม 2 ห้องเรียน 35,000 สุนันทาและคณะ

9 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทรงศักดิ์และคณะ

1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภัสญาดาและคณะ

2 วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต ภัสญาดาและคณะ

3 ทบทวนความรู้เตรียมสอบโอเน็ต ภัสญาดา

4 โครงงานคุณธรรม ภัสญาดาและคณะ

5 จัดหาวัสดุ/สื่อการจัดการเรียนรู้แผนที่ประเทศในทวีปชีย ลูกโลก สะอาดและคณะ

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา

9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาพลศึกษา

130,000

12,000



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 วิถีพุทธ 29 ประการ สะอาดและคณะ

2 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สุกัญญาและคณะ

3 วันส าคัญของชาติ จุไรรัตน์และคณะ

4 แข่งขันทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ภัสญาดาและคณะ

1 จัดซ้ือวัสดุฝึกงานไฟฟูา 1,000 วัชรินทร์

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานเกษตร 3,000 ภาสกร

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม 5,000 อุษณีย์

4 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวภายในโรงเรียนและปรับปรุงพ้ืนที่ 6,000 ภาสกร

5 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต๋ 3,000 ภาสกร

1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ็ญศรีและคณะ

2 คัดกรองนักเรียน เพ็ญศรีและคณะ

3 ส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถ เพ็ญศรีและคณะ

4 การปูองกัน เพ็ญศรีและคณะ

5 การแก้ไขปัญหา เพ็ญศรีและคณะ

6 การส่งต่อ เพ็ญศรีและคณะ

13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ

14 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12 โรงเรียนวิถีพุทธ

14,000

17,000



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 ห้องเรียนสีขาว กิจการนักเรียน

2 to be number one สภานักเรียน

3 เพ่ือนเตือนเพ่ือน เพ่ือที่ปรึกษา YC สภานักเรียน

4 รายการเสียงตามสาย กิจการนักเรียน

5 รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการยาเสพติด กิจการนักเรียน

6 แข่งขันมินิมาราธอน กิจการนักเรียน

7 จัดแสดงพลังสีขาว กิจการนักเรียน

8 ให้ความรู้การปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต กิจการนักเรียน

9 อบรมนักเรียนแกนน าต้ายภัยยาเสพติด กิจการนักเรียน

10 ค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม,ค่ายทักษะชีวิต,ค่ายภาวะผู้น า สภานักเรียน

11 ธนาคารความดี กิจการนักเรียน

12 ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี ส่งเสิรมการเล่นดนตรี สภานักเรียน

13 อบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด งานลูกเสือ

14 ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมนักเรียนเล่นกีฬา งานอาคารสถานที่

15 ตรวจปัสสาวะ กิจการนักเรียน

16 คลินิกเสมารักษ์  ตู้เสมารักษ์ กิจการนักเรียน

17 กิจกรรมฟ้ืนฟู กิจการนักเรียน

18 อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจการนักเรียน

สถานศึกษาสีชาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข15

30,000



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

1 สัมพันธ์สภาต่างโรงเรียน ปัทมพันธ์

2 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปัทมพันธ์

3 to be number one ปัทมพันธ์

4 ยิ้มไหว้ทักทาย ปัทมพันธ์

1 จัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์งานแนะแนว 4,000 สุภาพร

2 แนะแนว ม.1 และ ม.4 สุภาพร

3 พ่ีพบน้อง สุภาพร

4 ปัจฉิมนิเทศ สุภาพร

1 อบรมนักเรียนผู้น าเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน สุกัญญาและพัขนีพร

2 จัดปูายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับการรักษาสุขอนามัย การปูองกันโรค สุกัญญาและพัขนีพร

3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ สุกัญญาและพัขนีพร

4 ชุดอุปกรณ์จ าเป็น ปูองกัน โควิด 19 เครื่องวัดอุณหภูมิ สุกัญญาและพัขนีพร

5 อย น้อย คุ้มครองผู้บริโภค สุกัญญาและพัขนีพร

6 ปูองกันโรคไข้เลือดออก สุกัญญาและพัขนีพร

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงานการเงิน วนิดา

2 จัดซ้ือวัสดุงานธุรการ วนิดา
20 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 70,000 กัณฑิมา

1 พัฒนาระบบงานกลุ่มกิจการนักเรียน 10,000 พรพนา

2 พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารทั่วไป 10,000 ประชา

3 พัสดุกลาง 231,500 วนิดา

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มอ านวยการและบริหารฯ

21 พัฒนาระบบบริหาร

17 พัฒนระบบงานแนะแนวและศึกษาต่อ

18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

16 สภานักเรียน

10,000

60,000

10,000

17,000



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้

22 เปิดโลกวิชาการ 1 เปิดโลกวิชาการ สะอาด

784,175 475,130 19,000รวม



โครง กิจกรรม หมาย ผู้รับผิดชอบ
การที่ ที่ อุดหนุน กิจกรรม บกศ อ่ืนๆ เหตุ

รายการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบที่ได้
























