
  

  

  

 

รายงานการกำกับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

รายงานนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระยะเวลา ๖ เดือนของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง ๖ นโยบาย  ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยโครงการท่ีจัดทำขึ้นแบ่งเป็นโครงการท่ัวไปจำนวน ๒ โครงการและโครงการตามนโยบานจำนวน 

๒๕ โครงการ รวม ๒๗ โครงการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ งบดำเนินงาน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท  สำหรับดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยแบ่งเป็น ๒ งบดำเนินงาน มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. งบสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
    จำนวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  ดังนี้ 
    ๑.๑ งบดำเนินงานบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอุทัยธานี ชัยนาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     
๑ ค่าตอบแทน 

- ค่าทำการนอกเวลาราชการ ๕๑,๒๐๐ 
๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๒ ค่าใช้สอย  
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 
- ค่าใช้จ่ายการประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ  
- ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 
การไปราชการ 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติงาน
ภายในสพม.อน ชน 

๘๖๔,๐๐๐ 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๓ ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

๗๒๔,๘๐๐ 
๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

 



ท่ี รายการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ค่าสาธารณูปโภค     
๔ ค่าไฟฟ้า ๗๒,๐๐๐ บาท  

(เดือนละ 
๑๒,๐๐๐ บาท ๖ 

เดือน) 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๕ ค่าน้ำประปา ๑๒,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๒,๐๐๐ 
บาท ๖ เดือน) 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖ ค่าโทรศัพท์ ๓,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๕๐๐ 
บาท ๖ เดือน) 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๗ ค่าไปรษณีย์ ๓,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๕๐๐ 
บาท ๖ เดือน) 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๘ ค่า Internet ๓๐,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท ๖ เดือน) 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

รวมงบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐    

    ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน       จำนวน    ๔๐๐,๐๐ บาท 
 
  รวมงบประมาณ (๑.๑ และ ๑.๒)         จำนวน  ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. งบดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๖  นโยบาย  จำนวนโครงการท้ังส้ิน ๒๕ โครงการ ดังนี้ 
 ๒.๑  งบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
             จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ    

๑.๑ 
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕,๔๐๐ 

๑. นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
๒. ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๑.๒ 
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ในสถานศึกษา 

๕,๔๐๐ 

๑. นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
๒. ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๑.๓ 
โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   

งบ สพฐ.                   
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

๑ พ.ค. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

   

๒.๑ 
โครงการบริหารจัดการโดยยึดพื้นท่ีเป็นฐาน 
ส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 

๑๐๐,๐๐๐ 
สหวิทยาเขต  
(๕ สหวิทยา
เขต) 

๑ ม.ิย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

๒.๒ 

โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์
ความรู้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๘,๐๐๐ 

นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมศร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

๓.๑ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ 
ด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
ความเข้าใจ และการใช้ดิจิตัล (Digital 
Literacy) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

๓๕,๐๐๐ 

นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๓.๒ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ 

๒๐,๐๐๐ 

พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

๑ ม.ิย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๓.๓ 
โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่การเป็นครู
มืออาชีพ   

๓๘,๘๐๐ 

พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

๑ ม.ิย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 

   

๔.๑ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 

นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๔.๒ 
โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านบริหาร
งบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 
ตรวจสอบ
ภายใน 

พ.ย. ๖๓ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

๔.๓ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และระบบ
บริหารจัดการตามบริบทของพื้นท่ี "โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุม
เมือง" 

งบ สพฐ. 

นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๔.๔ 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
รายงานผล การติดตาม และประเมินผล 

๑๐,๐๐๐ 
นโยบายและ
แผน  

ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๔.๕ 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดต้ัง จัดสรร 
และบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา 

๑๔,๘๐๐ 
นโยบายและ
แผน  

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๔.๖ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชี
ออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัด 

๒๐,๐๐๐ 
ตรวจสอบ
ภายใน 

ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   

๕.๑ 

โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม "โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน" 

๑๐,๘๐๐ 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา  

๑ เม.ย. ๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๕.๒ 

โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองพระราชดำริ  

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

นอก
งบประมาณ 

๑. ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา  
๒. 
อำนวยการ 

ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    

๖.๑ 
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 

๕๐,๐๐๐ 
 

นโยบายและ
แผน 

มี.ค. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๒ 
โครงการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก 
(Mock Assessment) แก่สถานศึกษาในสังกัด 

๒,๐๐๐ 
นิเทศ ติดตาม 
และ

มิ.ย. ๖๔ *ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาทที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

๖.๓ 
โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

๖๐,๐๐๐ อำนวยการ 
เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๔ 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม สพม.อน ชน "น่าอยู่ 
น่าทำงาน บริการประทับใจ" 

๕,๐๐๐ อำนวยการ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

*ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๕ 
โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานภายในองค์กรสู่เป้าหมาย 

๘๙,๘๐๐ อำนวยการ 
เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

  

๖.๖ 

โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นท่ีเป็น
ฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาเขตอุทัยธานี ชัยนาท 

๑๐,๐๐๐ 

๑. นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
๒. ก.ต.ป.น. 

เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๗ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 

นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๘ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท 

๑๕,๐๐๐ 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

๖.๙ 
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและ

๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

เม.ย. ๖๔ – 
ก.ย. ๖๔ 

*ยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท 

๒.๒  งบประมาณได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  จำนวน  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   
 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

๑ โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการ
แสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

๓๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑,๐๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๓ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

๖๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๒๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๕ โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ๒๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๖ โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
สหวิทยาเขตสะแกกรัง 

๒๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๗ โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
สหวิทยาเขตพนารักษ์ 

๒๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 

๘ โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
สหวิทยาเขตอู่ไท 

๒๐๐,๐๐๐  *ติดตามจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

 



 


