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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
แผนการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ฉบับนี้
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตามหลั ก การของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 มาตรา 10 และให้มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สาหรับเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จัดสรรเพื่อให้โรงเรียนบ้าน
เชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่ อนักเรียน ซึ่งแผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการวางแผน ให้ข้อมูลในการจัดทา
แผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มนี้เป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
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ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไปของโรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตรวิทยำ”
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สภำพทั่วไปของโรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตรวิทยำ”
1. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ย นบ้ านเชียงคาน “วิจิ ตรวิทยา” เป็นโรงเรียนประจาอาเภอเชียงคาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2465 ที่ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเมือง 1 เปิด
สอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายแก้วตา ทิพรส เป็นครูใหญ่คนแรก โดยใช้ศาลาวัดป่ากลางเป็น
ที่เรียนหนังสือ ต่อมา รองอามาตย์เอกหลวงวิจิตรนรภิบาล ได้มาก่อสร้างโรงเรียนขึ้น ณ ที่ตั้งของโรงเรียนใน
ปัจจุบันด้วยเงินศึกษาพลีเป็นอาคารเรียนถาวร หลังคามุงสังกะสี งบประมาณการก่อสร้าง 807.60 บาท สร้าง
เสร็จเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2475 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียน
ประชาบาลเมือง 1 เชียงคานวิจิตรวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2589 อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดพังเสียหาย
มาก จึงย้ายที่เรียนไปอยู่ที่วัดมหาธาตุเป็นการชั่วคราว ต่อมาในสมัย นายสลัด แก้วสว่าง ศึกษาธิการอาเภอ
เชียงคานได้ของบประมาณมาสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น 3,800 บาท และได้ย้ายกลับมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2490 และในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านเชียงคาน“วิจิตร
วิทยา” จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายอดิ ศักดิ์ มีบุญ เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ตั้งและเขตบริการ
โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา เป็นโรงเรียนชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้าโขงกั้น มีอาณาเขตติดกับสถานที่สาคัญ คือ
ด้านทิศเหนือ
ติดกับแม่น้าโขง
ด้านทิศใต้
ติดถนนศรีเชียงคานและโรงพยาบาลเชียงคาน
ทิศตะวันออก
ติดกับโรงเรียนเชียงคาน
ทิศตะวันตก
ติดกับวัดท่าคก
อยู่ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประมาณ 50 กิโลเมตร มีระบบ
ไฟฟ้าและน้าประปา เส้นทางคมนาคมสะดวกตลอดทั้งปีมีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ หมู่ที่ 2 บ้าน เชียงคาน
ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” มีบุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดง จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
ชื่อ
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
วุฒิ
วิชาเอก
หมายเหตุ
1 นายอดิศักดิ์ มีบุญ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
2 นางขนิษฐา ยายืน
ครูชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
3 นายพานิชย์ ทุมมาลา
ครูชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นางอัญญาณี สุขผุย
ครูชานาญการพิเศษ ศษ.บ. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
5 นางบุญโชค คานามะ
ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ ภาษาไทย
6 นางจันทิมา เสนานุช
ครู
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
7 นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
8 นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
9 นายกัมพล เรืองสมบัติ
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
10 นางศุภาพิชญ์ ศรีชัยศักดิ์
ครู
ศศ.บ การสอนภาษาอังกฤษ
11 นางสาวศิริญญา บุราคร
ครู
ค.บ. วิทยาศาสตร์
12 นายเกียรติชัย วงษ์ละคร
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
13 นางสาวกมลชนก สิงมะม่อ
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
ป.บัณฑิต
14 นายกิติพัฒน์ นาดี
ครูผู้ช่วย
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
(วิชาชีพครู)

15 นางวิสุตา มีสี

พนักงานราชการ

16 นางสาวดวงพร โสวันนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

17 นายกวิณกฤษณ์ ขุนวัน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู้
วท.บ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นศ.บ. สื่อสารมวลชน

18 นางสาววภัทรธิดา ฤทโธภาส
19 นายอภิชาติ วรรณจักร
20 นายคนอง โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

ค.บ.
ปวส.
ม.3

พลศึกษา
ไฟฟ้ากาลัง
-

ป.บัณฑิต
(วิชาชีพครู)

จ้างรายวัน
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4. ข้อมูลสภาพชุมชน
3.1 สังคมวัฒนธรรม
สภาพทั่วไปของชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเป็นอยู่ที่
สงบเรียบง่าย ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม มีวัฒนธรรมประเพณีที่รู้จักทั่วไปคือ งานเทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จานวนมาก สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี
3.2 เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีอาชีพรับราชการ ขายสินค้าบริเวณถนนคนเดินและ
รับจ้างรองลงมาตามลาดับ สามารถสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานได้ดีตามสมควร
3.3 เทคโนโลยี
เนื่องจากเป็นชุมชนในเขตเทศบาล มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวันเป็นอย่างดี
3.4 การเมือง
ชุมชนมีความรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวิถีประชาธิปไตย คือ คารวะธรรม
ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม ไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง มีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้
ความสาคัญและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
4. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ตารางแสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน
รำยกำร
จำนวนที่มี จำนวนที่ควรมี ขำด/เกิน
อาคารเรียน (หลัง)
8
หอประชุม (หลัง)
1
โรงอาหาร (หลัง)
1
บ้านพักครู (หลัง)
2
บ้านพักภารโรง (หลัง)
1
ห้องส้วม (ที)่
4

หมำยเหตุ

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรม สานึกไทย วิถีประชาธิปไตยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ปณิธาน
เราจะเป็นหนึ่ง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมสานึกไทย มีวิถีประชาธิปไตย และใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา รักและศรัทธาในวิชาชีพ
5. การบริหารจัดการบรรลุผล ผู้รับบริการพึงพอใจ
กลยุทธ์
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานึกไทย ประชาธิปไตย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาคุณภาพบุคลากร
5. สร้างเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา
อัตลักษณ์
โรงเรียนทันสมัย สไตล์โบราณ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง
2. มีอัธยาศัยไมตรี

ส่วนที่ 3
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
(1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2563)

9
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2563)
โรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตรวิทยำ” อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

ที่

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

แผนงำน/โครงกำร
แผนงานวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัดผลและประเมินผล
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
นิเทศภายใน
พัฒนาหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงานบุคคล
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
แผนงานงบประมาณ
การเงินโรงเรียน
แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ความสัมพันธ์ชุมชน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

14 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
15 อาหารกลางวัน

ได้รับ
จัดสรร

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

50,000
21,000
50,000
23,500

นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
นางสาวศิริญญา บุราคร
นางสาวศิริญญา บุราคร

5,000
1,500
5,000

นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
นางสาวศิริญญา บุราคร
นางขนิษฐา ยายืน
นายเกียรติชัย วงษ์ละคร

15,000

นายกัมพล เรืองสมบัติ

0.00

นางอัญญาณี สุขผุย

35,000
2,300

นายพานิชย์ ทุมมาลา
นางอัญญาณี สุขผุย
นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง

2,500
2,500
10,000
0.00

นางศุภาพิชญ์ ศรีชัยศักดิ์
นางวิสุตา มีสี
นายกิติพัฒน์ นาดี
นางจันทิมา เสนานุช

หมำย
เหตุ

10

ที่

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2563) (ต่อ)
โรงเรียนบ้ำนเชียงคำน “วิจิตรวิทยำ” อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
งบประมำณ
หมำย
แผนงำน/โครงกำร
ได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
เหตุ
จัดสรร

โครงกำรปฐมวัย
แผนงานวิชาการ
16 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กสู่มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
แผนงานบริหารทั่วไป
17 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปฐมวัย

28,050

นางอัญญาณี สุขผุย
นางจันทิมา เสนานุช

12,900

นางอัญญาณี สุขผุย
นางจันทิมา เสนานุช

ส่วนที่ 4
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำน

12
ส่วนที่ 4
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำน
เพื่อให้ให้การดาเนินงานตามโครงการที่โรงเรียนได้จัดทาขึ้น บรรลุเป้าหมายของโครงการทั้งหมด
โรงเรียนได้กาหนดวิธีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน โดยมอบหมายให้บุคลากรที่ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าของโครงการได้ร่วมกันตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามโครงการที่รับผิดชอบ แล้ว
เตรียมรายงานให้ผู้บริห ารสถานศึกษาทราบ ส่วนการกาหนดช่วงระยะเวลาในการรายงาน ได้หลังสิ้นสุดการ
ดาเนินงานของโครงการ ประมาณ 7 วัน พร้อมรวบรวมรายงานให้ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตร
วิทยา” ทราบ

ภำคผนวก

คาสั่ง โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
ที่ 38 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
.................................................................
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจติ รวิทยา” ประจาปีงบประมาณ 2563
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน
ได้ จึงขอแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายอดิศักดิ์ มีบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางบุญโชค คานามะ
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
3. นายเศกสิทธิ์ สอนสิงห์ คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4. นายหวย บุญผ่องศรี
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
5. นางจินตนา คงกล้า
ผู้ปกครองนักเรียน
กรรมการ
6. จ.อ.ทองหล่อ เสวตวงษ์ กานันตาบลเชียงคาน
กรรมการ
7. นางอัญญาณี สุขผุย
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
8. นางขนิษฐา ยายืน
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา และสนับสนุนอานวยความสะดวกในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการ ประกอบด้วย
1. นางขนิษฐา ยายืน
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
ประธานกรรมการ
2. นางบุญโชค คานามะ
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
3. นางอัญญาณี สุขผุย
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
4. นายพานิชย์ ทุมมาลา ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
5. นางจันทิมา เสนานุช
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
6. นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
7. นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจติ รวิทยา”
กรรมการ

8. นายกัมพล เรืองสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจติ รวิทยา”
กรรมการ
9. นางศุภาพิชญ์ ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจติ รวิทยา”
กรรมการ
10. นางสาวศิริญญา บุราคร ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจติ รวิทยา”
กรรมการ
11. นางสาวกมลชนก สิงมะม่อ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจต
ิ รวิทยา”
กรรมการ
12. นายกิติพัฒน์ นาดี
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
13. นางวิสุตา มีสี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” กรรมการ
14. นายเกียรติชัย วงษ์ละคร ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการและจัดทาโครงการ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านเชียงคาน
“วิจิตรวิทยา” และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย
1. นางขนิษฐา ยายืน
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
ประธานกรรมการ
2. นางบุญโชค คานามะ
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
3. นางอัญญาณี สุขผุย
ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
4. นายกัมพล เรืองสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการ
5. นายเกียรติชัย วงษ์ละคร ครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล และจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
(ลงชื่อ)
( นายอดิศักดิ์ มีบุญ )
ผู้อานวยโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

