
โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ 40,000        40,000         รายได้สถานศึกษา

งานการเงินและพัสดุ รวม -          -          40,000        40,000         

แผนงาน โครงการด าเนินงานแผนงาน 45,000 45,000         

งานแผนงาน รวม 45,000      45,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 215000 215,000       

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 313,000    313,000       

โครงการสถานศึกษาสีขาว 70,000      70,000         

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มงานกิจการนักเรียน 30,000      30,000         

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  รวม 628,000    -          -            628,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 5,000       5,000          

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 397,930    200,000    597,930       

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและพัฒนาระบบงานวัดผลและพิธีมอบ

ใบประกาศ
310,000    260,000      570,000       รายได้สถานศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาความเส่ียงของสถานศึกษา

ด้านการเรียนการสอน
 -  -  -  -

กลุ่มบริหารวิชาการ รวม 712,930    200,000    260,000      1,172,930     

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน งบพัฒนา อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ประกันคุณภาพ 1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 10,000      20,000        30,000         รายได้สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพโรงเรียน   รวม 10,000      -          20,000        30,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพิเศษของโรงเรียนโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 162,000    50,000        212,000       รายได้สถานศึกษา

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 50,000 50,000         

เยาวชนจิตอาสา ตามรอยเท้าพ่อ 25,230      64,000        89,230         รายได้สถานศึกษา

งานโครงการพิเศษของโรงเรียน  รวม 162,000    75,230      114,000      351,230       



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) 5,000       5,000          

โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) 5,000       5,000          

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ภาษาไทย 1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 40,000      20,000      30,000        90,000         รายได้สถานศึกษา

2.โครงการพัฒนาส านักงานน่าอยู่ ศูนย์การเรียนรู้น่าค้นหา 10,000      19,500        29,500         รายได้สถานศึกษา

3.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพก้าวสู่สากล(อาเซียน)  -  - - -

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รวม 50,000      20,000      49,500        119,500       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 30,000      30,000         

โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล 22,000      15,000      37,000         

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 20,000      20,000         

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รวม 52,000      35,000      -            87,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิทยาศาสตร์ 80,000      80,000         

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 30,000      90,000      120,000       

พัฒนาอาคาร แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมวิทย์ฯ 52,000      52,000         

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รวม 162,000    90,000      -            252,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

คณิตศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ 1,000       1,000          

ผลิต จัดหาส่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 45,000      60,000        105,000       รายได้สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 20,000      55,000      75,000         

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  รวม 66,000      55,000      60,000        181,000       



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

สังคมศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 72,000      72,000         

โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิต 5,000       20,000      25,000         

โครงการวันส าคัญของประเทศไทย 20,000      25,000        45,000         รายได้สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   รวม 97,000      20,000      25,000        142,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

สุขศึกษาฯ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิสุขศึกษาและพลศึกษา 20,000      210,000      230,000       รายได้สถานศึกษา

แข่งขันกีฬาภายใน 150,000    150,000       

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 160,000      160,000       รายได้สถานศึกษา

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  รวม 20,000      150,000    370,000      540,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ศิลปศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานศิลปะสู่ความเป็นเลิศ 240,000    140,900      380,900       รายได้สถานศึกษา

โครงการ สานฝันความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 80,000      80,000         

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มศิลปศึกษา 51,000      49,000        100,000       รายได้สถานศึกษา

กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา  รวม 291,000    80,000      189,900      560,900       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานบ้าน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนงานบ้าน 55,000      45,000        100,000       รายได้สถานศึกษา

งานบ้าน  รวม 55,000      -          45,000        100,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานธุรกิจ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 10,000      10,000         

 งานธุรกิจ  รวม 10,000      10,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานช่าง โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง 30,000      146,000      176,000       รายได้สถานศึกษา

งานช่าง  รวม 30,000      -          146,000      176,000       



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงานเกษตร 26,000      5,000         31,000         ระดมทรัพย์ ICT

งานเกษตร  รวม 26,000      -          5,000         31,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 285,000      285,000       ระดมทรัพย์

โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 485,750 485,750       ระดมทรัพย์

ศูนย์คอมพิวเตอร์  รวม -          -          770,750      770,750       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง 70,000      900,000    970,000       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม 70,000      900,000    -            970,000       

โครงการวันส าคัญของลูกเสือ 2,000       2,000          

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือ 50,000      100,000    150,000       

กิจกรรมลูกเสือ รวม 52,000      100,000    -            152,000       

งานยุวกาชาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 6,000       40,000      46,000         

กิจกรรมยุวกาชาด  รวม 6,000       40,000      46,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

แนะแนว โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 50,000      35,000        85,000         ระดมทรัพย์ 

งานแนะแนว  รวม 50,000      -          35,000        85,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

วิจัย โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 50,000      100,000      150,000       
งบคุรุสภา  

(ครูปุณยพัฒน์)

งานวิจัยองค์กร   รวม 50,000  - 100,000 150,000

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 200,000    300,000    500,000       

งานห้องเรียนพิเศษ   รวม 200,000 300,000 500,000



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ห้องสมุด โครงการพัฒนาห้องสมุด 59,760 100,000        159,760 ระดมทรัพย์ 

โครงการรักการอ่าน 10,000      10,000         

งานห้องสมุด   รวม 69,760      -          -            169,760       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

บุคลากร โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 45,000      45,000         

โครงการพัฒนาบุคลากร (สนับสนุนสถานศึกษา) 90,000 90,000         รายได้สถานศึกษา

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 6,000       6,000          

งานบุคลากร รวม 51,000      -          90,000        141,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ห้องสมุด พัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ 40,000        40,000         รายได้สถานศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ รวม -          -          40,000        40,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

บริหารท่ัวไป โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 80,000      120,000      200,000       รายได้สถานศึกษา

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและอุบัติภัย
3000 50,000        53,000         รายได้สถานศึกษา

งานบริหารท่ัวไป  รวม 83,000      -          170,000      253,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

บริหารท่ัวไป โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ 115,000 1,340,000 1,455,000 รายได้สถานศึกษา

โดม 6,500,000 6,500,000      บริจาค

งานอาคารสถานท่ี  รวม 115,000    -          7,840,000    7,955,000     



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

อนามัยโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 258,000    10,000        268,000       
 สนับสนุนจาก

 สสส.

งานอนามัยโรงเรียน  รวม 258,000    -          10,000        268,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โภชนาการ โครงการพัฒนาโรงอาหาร -          150,000      150,000       
 เงินรายได้

โรงอาหาร
งานโภชนาการ  รวม -          -          150,000      150,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ประสานชุมชน โครงการประสานชุมชน 1,000       30,000        31,000         รายได้สถานศึกษา

งานประสานชุมชน  รวม 1,000       -          30,000        31,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์ โครงการงานประชาสัมพันธ์ 13,000 25,000        38,000          ระดมทรัพย์

งานประชาสัมพันธ์  รวม 13,000      -          25,000        38,000         

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โสตฯ โครงการพัฒนาบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 190,000      190,000        ระดมทรัพย์

งานโสตทัศนศึกษา รวม 190,000      190,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ปฏิคม พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 20,000        20,000         รายได้สถานศึกษา

งานปฎิคมโรงเรียน 20,000        20,000         



งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ยานพาหนะ โครงการยานพาหนะโรงเรียนภูเวียววิทยาคม 150,000    150,000       

งานยานพาหนะ  รวม 150,000    -          -            150,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ธนาคารโรงเรียน โครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 5,340       -          5,340          

งานธนาคารโรงเรียน  รวม 5,340       -          -            5,340          

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

น้ าด่ืมโรงเรียน ซ่อมบ ารุงโรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. เงินโรงน้ าด่ืม

น้ าด่ืมโรงเรียน แหล่งเรียนรู้โรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. เงินโรงน้ าด่ืม

งานผลิตน  าด่ืมตรา ภ.ว.ค. -          -          -            -             

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานประกันอุบัติเหตุ พัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน 100,000    -          100,000       

งานประกันอุบัติเหตุ รวม 100,000    -          -            100,000       

งาน/กลุ่มสาระ งาน/โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งบส ารองจ่าย  410,670    -          -            410,670       

4,106,700 2,065,230 10,795,150 17,067,080


