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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรดำ้นกฬีำเพื่อพัฒนำ

สุขภำพ

กำรจัดสง่นักกฬีำเขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

กฬีำประเภทตำ่งๆ

275,870.00 เยำวชนในเขต

เทศบำล

ทม.เมอืงแกนฯ 275,872.00

2 โครงกำรจัดซื้อวัสดุกฬีำ จัดซื้อวัสดุกฬีำตำมควำมประสงค์

ของประชำชนในชุมชนภำยในเขต

เทศบำล

85,000.00 27 ชุมฃน ทม.เมอืงแกนฯ 83,041.00

3 โครงกำรแสดงศลิปะแมไ่ม้

มวยไทย

จัดซื้อวัสดุกฬีำตำมควำมประสงค์

ของประชำชนในชุมชนภำยในเขต

เทศบำล

60,000.00 27 ชุมฃน ทม.เมอืงแกนฯ 60,000.00

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  2  กำรสง่เสริมใหเ้ด็กและเยำวชน ประชำชนรู้จักใชเ้วลำวำ่งใหเ้กดิประโยชน ์รู้จักสำมัคคใีนหมูค่ณะ รักกำรออกก ำลังกำยเพื่อพัฒนำสุขภำพ

                                   อนำมัยของตนเองใหม้คีวำมเขม้แข็ง ทัง้ดำ้นร่ำงกำย  จติใจ  อำรมณ์  สังคม และหำ่งไกลจำกยำเสพตดิ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก

แหง่ชำติ

จัดนทิรรศกำรทำงวชิำกำร กำรแสดง

บนเวที  และกำรตอบปัญหำชงิรำงวัลฯ

99,900.00  1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 99,900.00

2 โครงกำรจัดหำวำรสำรและ

หนังสอืประจ ำที่อำ่นหนังสอื

ชุมชน

จัดซื้อหนังสอืพมิพ ์วำรสำรประจ ำที่

อำ่นหนังสอืประจ ำหมูบ่้ำน / ศพด.ที

ปังกรฯ / กองกำรศกึษำ

66,440.00 18 แหง่ ที่อำ่นหนังสอื

ประจ ำหมูบ่้ำน /

 ศพด.ทีปังกรฯ /

 กองกำรศกึษำ

66,360.00

3 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย

กำรบริหำรสถำนศกึษำ

จำ้งเหมำประกอบอำหำรใหก้ับ

นักเรียนศพด.  จ ำนวน 378,000  

บำท     ร.ร.อนุบำล  จ ำนวน  

1771,420บำท

2,149,420.00 ร.ร.อนุบำล ฯ  /  

ศูนย์เด็ก ฯ

ทม.เมอืงแกนฯ 2,149,420.00

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

        แนวทำงกำรพัฒนำ :  4  สง่เสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน  และกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

4 โครงกำรสง่เสริมศักยภำพ

และยกระดับคุณภำพ

กำรศกึษำของศูนย์พัฒนำ

เด็กปฐมวัย  ทีปังกรกำรุณย

มติร

เพื่อสง่เสริมศักยภำพและยกระดับ

คุณภำพกำรศกึษำของศูนย์พัฒนำ

เด็กปฐมวัยทีปังกรกำรุณยมติร

19,000.00 ศูนย์พัฒนำเด็ก

ปฐมวัยทีปังกรกำ

รุณยมติร

ทม.เมอืงแกนฯ 19,000.00

5 โครงกำรสง่เสริมศักยภำพ

และยกระดับคุณภำพ

กำรศกึษำของโรงเรียน

อนุบำลสำนสำยใยรักเทศบำล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนำ

เพื่อสง่เสริมศักยภำพและยกระดับ

คุณภำพกำรศกึษำของโรงเรียน

อนุบำลสำนสำยใยรักเทศบำลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนำ

19,700.00 โรงเรียนอนุบำล

สำนสำยใยรัก

เทศบำลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนำ

ทม.เมอืงแกนฯ 19,700.00

6 โครงกำรจัดนทิรรศกำรทำง

วชิำกำร

จัดนทิรรศกำรทำงวชิำกำร  เผยแพร่

ผลงำนทำงวชิำกำร

      22,100.00 12  เดอืน กองกำรศกึษำ 22,083.00

7 โครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัยที

ปังกรกำรุณยมติร

จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงำนของครู

ผู้ดูแลเด็ก  จัดอบรม  สัมนำ

แลกเปลีย่นควำมคดิเห็น

0.00 13  เดอืน กองกำรศกึษำ 0.00 ด ำเนนิกำรแต่

ไมใ่ช้

งบประมำณ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  4  สง่เสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน  และกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

8 โครงกำรรณรงคป์้องกันยำ

เสพตดิในสถำนศกึษำ

จัดกจิกรรมรณรงคป์้องกันยำเสพตดิ

ในโรงเรียน

      13,300.00 15  เดอืน กองกำรศกึษำ 13,228.00

9 โครงกำรพัฒนำหอ้งสมุด เพื่อเป็นคใ่ชจ้ำ่ยในกำรจัดซื้อสือ่และ

หนังสเืขำ้สูห่อ้งสมุดโรงเรียน

    100,000.00 โรงเรียนอนุบำล โรงเรียนอนุบำล 98,526.00

10 โครงกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เสริมกจิกรรมรักกำรอำ่น

เพื่อเป็นคใ่ชจ้ำ่ยในกำรจัดกจิกรรมรัก

สง่เสริมรักกำรอำ่น

      50,000.00 โรงเรียนอนุบำล โรงเรียนอนุบำล 49,330.00

11 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สู่

ประชำคมอำเซยีน

จัดกจิกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้  

แลกเปลีย่นกำรเรียนรู้ประชำคม

อำเซยีน

    100,000.00 14  เดอืน โรงเรียนอนุบำล 99,600.00

12 โครงกำรจำ้งเหมำแรงงำน

บุคคล

จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกเขำ้

มำด ำเนนิกำรตำมกจิกรรมตำ่ง ๆ ที่

กองกำรศกึษำก ำหนดไว้

1,385,100 12  เดอืน โรงเรียนอนุบำล 1,383,261

13 โครงกำรพัฒนำกลไกลเพื่อ

เด็กไทยสมวัย

เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซื้อสือ่กำร

จัดกำรเรียนกำรสอน

        2,800.00      นักเรียน    

อนุบำล 3

โรงเรียนอนุบำล 2,800

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  4  สง่เสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน  และกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

34

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

14 โครงกำรจัดซื้อวัสดุอำหำร

เสริมนมใหแ้กน่ักเรียนในเขต

เทศบำล

จัดซื้อวัสดุอำหำรเสริมนมใหแ้ก่

นักเรียน ศพด.และร.ร.อนุบำลฯ 

และร.ร. สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่

เทศบำลจ ำนวน 4 โรง

  1,545,450.00 1,000 คน    ศพด.และ      

 ร.ร.อนุบำลฯ 

และร.ร. สังกัด 

สพฐ.ในเขตพื้นที่

เทศบำลจ ำนวน

 4 โรง

1,545,451.34

15 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ.ใน

เขตเทศบำล

เพื่อจำ่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงกำร

อำหำรกลำงวันแกเ่ด็กนักเรียนในเขต

เทศบำล จ ำนวน 4 โรงฯ

  1,788,000.00 โรงเรียนป่ำจี้ฯ   

โรงเรียนบ้ำนปง  

โรงเรียนวัดหนอง

ออน โรงเรียน

ชุมชนวัดชอ่แล

4  โรงเรียนใน

เขตเทศบำล

1,788,000.00

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  4  สง่เสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน  และกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

35

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร

งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท) เป้ำหมำย
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท) หมำยเหตุ

16 โครงกำรเรียนรู้บนฐำนสมอง 

(BBL)

เพื่อด ำเนนิกำรจัดสร้ำงชุดเคร่ืองเลน่

สนำม BBL

      45,000.00 2 จุด กองกำรศกึษำ 45,000.00

17 โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์ โดยกำรวำดภำพฝำผนัง สง่เสริม

พัฒนำกำรเรียนรู้นักเรียนประจ ำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กฯ

      99,300.00 เด็กนักเรียน

โรงเรียนอนุบำล

สำนสำยใยรัก

กองกำรศกึษำ 99,300.00

18 โครงกำรจัดหำชุดดุริยำงค์ เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดหำชุดแตง่

กำยประจ ำวงดุริยำงค์

    240,000.00 นักเรียนวงดุริ

ยำงด ์50 คน

โรงเรียนอนุบำล 240,000.00

8,166,380.00 8,159,872.34

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  4  สง่เสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน  กำรสอน  และกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ

ทำงศำสนำ

จัดกจิกรรมท ำบุญตักบำตรถวำย

สังฆทำน เลี้ยงเพลพระเพื่อควำมเป็น 

 ศริิมงคล

32,160.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกน 32,160.00

2 โครงกำรจัดงำนเลี้ยงผีฝำย จัดกจิกรรมบวงสรวง บูชำแขง่ขันเรือ

พำย แขง่ขันบัง้ไฟมหรสพ

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกน 0.00 ไดรับกำร

สนับสนุนจำก 

กฟผ.

150,000

3 โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง สง่เสริมกจิกรรมสบืสำนประเพณีย่ีเป็ง

 14 วัด

100,000.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกน 99,950.00

4 โครงกำรจัดงำนประเพณี

สงกรำนต์

จัดกจิกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ จัด

ขบวนร่วมรดน้ ำด ำหัวผู้อวุโสและผู้ที่

นับถอื

100,000.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกน 99,650.00

                                   

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารตี ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  2  กำรสง่เสริม กำรอนุรักษ์ สบืสำนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญำท้องถิน่
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2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารตี ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  สง่เสริม สนับสนุน กจิกรรมทำงศำสนำใหเ้กดิคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

5 โครงกำรสบืสำนพธิีกำร

ฌำปนกจิศพ

จัดประชุมคณะกรรมกำรสง่เสริมให้

ชุมชนไดม้กีำรจัดกำรพธิีกรรมกำรจัด

งำนศพตำมแบบลำ้นนำ

10,000.00 27 ชุมชน ทม.เมอืงแกน 9,990.00

6 โครงกำรสบืสำนประเพณีบูชำ

เสำอนิทขลิ

เพื่อใหเ้ป็นกำรสบืทอดประเพณีกำร

บูชำเสำอนิทขลิ

525,500.00 ประชำชนทั่วไปใน

เขตพื้นที่และพื้นที่

ใกลเ้คยีง

ทม.เมอืงแกน 524,461.00

7 โครงกำรอบรมควำมรู้ดำ้น

พระศำสนำวัฒนธรรม

ประเพณีลำ้นนำ

เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดกจิกรรม

อบรม

      40,500.00 40,090.00

808,160.00 806,301.00รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5
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3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  :  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจัดสง่บุคลำกรเขำ้

รับกำรฝึกอบรมเพิ่ม

ประสทิธิภำพในกำรปฏบิัตงิำน

จัดสง่พนักงำน เจำ้หนำ้ที่เขำ้รับกำร

อบรม ประชุม สัมมนำตำ่ง ๆ ของ

กองกำรศกึษำ  / ศพด. และโรงเรียน

อนุบำล

210,500.00 ตลอด

ปีงบประมำณ

ทม.เมอืงเมอืง

แกน

191,746.40

2 โครงกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

พัฒนำขำ้รำชกำรครูใน

โรงเรียนฯ

เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรม

ขำ้รำชกำรครู

60,000.00 20 อัตรำ โรงเรียน 60,000.00

3 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตัง้และ

คำ่บริกำรอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน

เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตัง้และใช้

จำ่ยระบบอนิเตอร์เน็ต

22,800.00 โรงเรียน 16,800.00

4 คำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค เพื่อใชจ้ำ่ยในกำรช ำระคำ่บริกำร

โทรศัพท์

16,200.00 โรงเรียน 16,109.92

 แนวทำงกำรพัฒนำ :  1   กำรพัฒนำประสทิธิภำพสร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ่สว่นรวม

                                                   และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน
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3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  :  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย

สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท)
หมำยเหตุ

7 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อ

ใชใ้นกำรปฏบิัตงิำนของงำน

ระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศกึษำ

จัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนของงำนระดับกอ่นวัยเรียน

และประถมศกึษำ

182,500.00 1 ชุด โรงเรียนอนุบำล

สำนสำยใยรัก

182,500.00

 แนวทำงกำรพัฒนำ :  1   กำรพัฒนำประสทิธิภำพสร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ่สว่นรวม

กองกำรศกึษำ

6 โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้น

กำรปฏบิัตงิำน  ของงำน

ระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศกึษำ

ตลอดปีงบประมำณ โรงเรียนอนุบำล

สำนสำยใยรัก

จัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

ของงำนระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศกึษำ

583,814.00 583,814.00

5 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

ของของงำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกับ

กำรศกึษำ

197,544.00 194,537.30โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้น

กำรปฏบิัตงิำน  ของงำน

บริหำรทั่วไปเกีย่วกับ

กำรศกึษำ

ตลอดปีงบประมำณ

                                                   และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน
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3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  :  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร

งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท) เป้ำหมำย
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

   งบประมำณที่ใช้

    (บำท) หมำยเหตุ

8 โครงกำรซอ่มแซมวัสดุ

ครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนของงำนบริหำร

ทั่วไปเกีย่วกับกำรศกึษำ

ซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนของงำนบริหำรทั่วไป

เกีย่วกับกำรศกึษำ

19,880.00 ตลอด

ปีงบประมำณ

กองกำรศกึษำ 19,880.00

9 โครงกำรซอ่มแซมวัสดุ

ครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนของงำนระดับกอ่น

วัยเรียนและประถมศกึษำ

ซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนของงำนระดับกอ่นวัยเรียน

และประถมศกึษำ

7,940.00 ตลอด

ปีงบประมำณ

กองกำรศกึษำ 7,940.00

10 โครงกำรซอ่มแซมอำคำรเรียน คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมอำคำรเรียน 200,000.00 ตลอด

ปีงบประมำณ

กองกำรศกึษำ 200,000.00

11 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ

ปรับปรุงที่ดนิและสิง่กอ่สร้ำง

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุงที่ดนิและ

สิง่กอ่สร้ำง

155,500.00 ตลอด

ปีงบประมำณ

กองกำรศกึษำ 152,700.00

1,656,678.00 1,626,027.62

10,631,218.00 10,592,200.96รวมงบประมาณด าเนนิการ กองการศึกษา

 แนวทำงกำรพัฒนำ :  1   กำรพัฒนำประสทิธิภำพสร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอ่สว่นรวม

                                                   และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

รวมยุทธศาสตร์ ท่ี 7


