
งบอุดหนุนรายหัว งบรายได้สถานศึกษา งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ 

แผนงานบริหารโครงการวิชาการ

1 โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100,000          นางสาวประภาพร สุทธิประภา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 200,000          นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย

3 โครงการการแก้ปัญหาการอ่านออก - เขียนได้ ภาษาไทย 100,000          นางพิมพ์ชนก บุญนาน

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 20,000            นางสาววราพร โพธ์ิสาชัย

5 โครงการ ๖ กิจกรรมหลักกับหนูน้อยอนุบาล 30,000            นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก

6 โครงการค่ายศิลปะ 5,000              นางสาวณัฐธิดา กล่ินสังข์

7 โครงการบัณฑิตน้อย 20,000            นางสาวณัฐธิดา กล่ินสังข์

8 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน 5,000              นางสาวณัฐธิดา กล่ินสังข์

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 5,000              นางเกตมณี อาจวิชัย

10 บุญนาน+I9 5,000              นางกฤตยา เหมสมัน

11 โครงการนิเทศภายใน 5,000              นางเกตมณี อาจวิชัย

12 โครงการผลิตส่ือปฐมวัย 5,000              นางกฤตยา เหมสมัน

13 โครงการ Healthy Hoop 5,000                  นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก

14 โครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ระดับช้ันปฐมวัย 5,000                  นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก

15 โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดี 5,000                  นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก

16 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000            นางสุรี ศรีสวัสด์ิ

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2565

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ท่ี รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
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17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 5,000                  นางสุรี ศรีสวัสด์ิ

18 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 5,000                  นางสุรี ศรีสวัสด์ิ

19 โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 5,000                  นางสุรี ศรีสวัสด์ิ

20 โครงการออมตามรอยเท้าพ่อพอเพียง 2,500              นางสาวศวิตา อุปนันท์

21 โครงการเข้าค่ายธรรมะ 20,000            นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล

22 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 40,000            นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย

23 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 26,000            นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย

24 โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 135,000          นายนพรัตน์ ม่ังมี

25 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 56,000            นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย

26 โครงการการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 40,000            นางสาวศวิตา อุปนันท์

27 โครงการห้องสมุดมีชีวิต สุดล้ าน าปัญญา 105,000          นางณัฐพร วิกรัยไพศาล

28 โครงการมารยาทไทย 2,500              นางสาวภารวี หริรักษ์

29 โครงการส่งเสริมการกีฬาสู่ทักษะความเป็นเลิศ 100,000          นางสาวภารวี หริรักษ์

30 โครงการครูพระสอนศีลธรรม 60,000            นางสาวภารวี หริรักษ์

แผนงานบริหารโครงการงบประมาณ

31 โครงการอาหารกลางวัน นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริ
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32 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 240,000          นายนพรัตน์ ม่ังมี

33 โครงการพัฒนาการเงิน บัญชี และพัสดุ 100,000          นางสาวภารวี หริรักษ์

34 โครงการสาธารณูปโภคและวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 1,200,000        นางสาวภารวี หริรักษ์

แผนงานบริหารโครงการงานบุคคล

35 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 10,000            นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก

36 โครงการการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจ 50,000            300,000    นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก

37 โครงการจ้างครูต่างชาติ บุคลากรเช่ียวชาญและบุคลากร 1,600,800            นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ์

แผนงานบริหารโครงการงานท่ัวไป

38 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 35,000            นายวันใหม่ พุ่มมาลา

นางพิมพ์ชนก บุญนาน

39 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 288,000          นายเอกพล อิสระพันธ์

40 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 66,000            นายเอกพล อิสระพันธ์

41 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม 100,000          นายเอกพล อิสระพันธ์

42 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 100,000               นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ

43 โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3,000                  นายเอกพล อิสระพันธ์

นางสุรี ศรีสวัสด์ิ

44 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ส าหรับนักเรียน 193,800               นางสุคนธ์ทิพย์ กล่ินหอม



งบอุดหนุนรายหัว งบรายได้สถานศึกษา งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ 

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2565

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ท่ี รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

หมายเหตุผู้รับผิดชอบ

45 โครงการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 250,000          นายเอกพล อิสระพันธ์

โคโรน่า 2019 (Covid - 19) 

แผนงานบริหารโครงการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

46 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 30,000            นางสาวศวิตา อุปนันท์

47 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 30,000            นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก

48 โครงการโรงเรียนสุจริต 30,000            นายนพรัตน์ ม่ังมี


