
 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) 
ที ่069/2557 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
------------------------------------------------------- 

เนื่องจำกจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ได้หมดอำยุลง และเพ่ือเป็นกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ขึ้นใหม่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงของแต่งตั้งคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ขึ้นมำด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. นำงทิพวรรณ พงษ์สิงห์  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงชนิดำ อนุสนธิ์   คณะท ำงำน 
3. นำงตีรณันต์ บุญเนียม  คณะท ำงำน 
4. นำงวิมลทิพย์ จันทร์แดง  คณะท ำงำน 
5. นำงพจนีย์ มีพร   คณะท ำงำน 
6. นำยสมชำย เนื้อนิ่ม   คณะท ำงำน 
7. นำงวรำพร โสประดิษฐ์  คณะท ำงำน 
8. นำงศศิธร สงวนศักดิ์  คณะท ำงำน 
9. นำยสุรพันธ์ มะลิลำ   คณะท ำงำน 
10. นำยจีรำวิทย์ ปุ๊ดปวน   คณะท ำงำน 
11. นำงสำวปรำณี ต่อกร   คณะท ำงำน 
12. นำงจันทิมำ สุขศิริ   คณะท ำงำน 
13. นำยกิจจำ ศุภดิษฐ์   คณะท ำงำน 
14. นำงสำวพิจำริณ เมืองตำแก้ว  คณะท ำงำน 
15. นำงสำวปิยวดี ช่ำงสุวรรณ  คณะท ำงำน 
16. นำงสำวพัฒนำ เพชรก ำแหง  คณะท ำงำน 
17. นำยพงษ์ระพี พรมอินทร์  คณะท ำงำน 
18. นำงรุจิรำ ประเสริฐสังข์  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
ขอให้คณะท ำงำนที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติงำนตำมขอบข่ำยที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมรู้

ควำมสำมำรถมีประสิทธิภำพสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

                      สั่ง   ณ   วนัที่    10   เดือน   ตุลำคม    พ.ศ. 2557 
 
 
 

( นำยยงยุทธ   บดีรัฐ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) 

 
 



 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) 

........................................................................................................................... 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ของโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) ครั้งที่
2/2557  เมื่อวันที่ 4  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2558 ของโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) แล้ว 

(1) เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ ดังนี้ 
 ประมำณกำรรำยรับ ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนรำยหัวขั้นพ้ืนฐำน  540,150 บำท 
- เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนขั้นพ้ืนฐำน 118,480 บำท 

รวม   742,020 บาท 
 

 ประมำณกำรรำยจ่ำยของเงินอุดหนุนรำยหัวขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
- งบบริหำรทั่วไป  30 %  162,045 บำท 
- งบส ำรองจ่ำย  10%     54,015 บำท 
- งบพัฒนำตำมกลยุทธ์ 60%  324,090 บำท 

รวม   540,150 บาท 
 

 ประมำณกำรรำยจ่ำยของเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชำกำร  20 %   23,696 บำท 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  20%  23,696 บำท 
- กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 40%  47,392 บำท 
- กำรบริกำร ICT/คอมพิวเตอร์  20%  23,696 บำท 

รวม           118,480 บาท 
 
 (2)  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
( นำยบุญมี   ประวัติ ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) 

 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) 

........................................................................................................................... 
 
 
 
 

........................................................... 
( นำยบุญมี   ประวัติ )  

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

........................................................... 
( นำยบุญยงค์   เชียงปำ )  

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

 

........................................................... 
( นำงวิมลศิริ   สิงห์ใส )  

กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง 

........................................................... 
( นำยสุรพันธ์   มะลิลำ )  

กรรมกำรผู้แทนครู 
 
 
 

 

........................................................... 
( นำงเสำวนีย์   คงบุญ )  

กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน 

........................................................... 
( นำงสำวศศิกำนต์   สิงห์ใส )  

กรรมกำรผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 

........................................................... 
( นำยสมนึก   เฮียนตัน )  
กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ 

........................................................... 
( นำยกุล   โตก ำแหง )  

กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศำสนำ 
 
 
 

 

........................................................... 
( นำยยงยุทธ   บดีรัฐ )  
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 


