
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๐ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการภาคี ๔  ฝ(ายจัดซ้ือหนังสือเรียน  ป.การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

เพ่ือให3เป4นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ได3บัญญัติไว3ว า “การจัดการศึกษาต3องจัดให3บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น3อยกว าสิบสองป.ท่ีรัฐจะต3องจัดให3ท่ัวถึงอย างและมีคุณภาพโดยไม เก็บค าใช3จ าย”  
ซ่ึงเป4นข3อกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต ป.การศึกษา ๒๕๕๒ ต อเนื่องมาจนถึงปAจจุบัน 
ประกอบกับคําสั่งหัวหน3าคณะรักษาความสงบแห งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให3จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป. 
โดยไม เก็บค าใช3จ าย มีผลบังคับใช3ตั้งแต วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ 
การให3จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป. โดยไม เก็บค าใช3จ าย “ตามท่ีกฎหมายว าด3วยการศึกษาแห งชาติ
กําหนดให3รัฐต3องจัดให3บุคคลได3รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น3อยกว า ๑๒ ป. โดยไม เก็บค าใช3จ ายนั้น รัฐบาล 
ท่ีผ านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล าวโดยไม เก็บค าใช3จ ายเป4นเวลา ๑๕ ป. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป4นรายป.และขยายขอบเขตการดาเนินการตามนโยบาย 
ของรัฐบาลแต ละคณะมาเป4นลําดับ หัวหน3าคณะรักษาความสงบแห งชาติพิจารณาแล3วเห็นว า โดยท่ีเรื่องนี้
สอดคล3องกับนโยบายด3านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล ท้ังสามารถลดความเหลื่อมล3า สร3างโอกาสทางการศึกษาและความเป4นธรรมในสังคม แก3ปAญหา 
ความยากจน ตลอดจนส งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และสอดคล3องกับความต3องการของประชาชน จึง
สมควรยืนยันแนวทางดังกล าวและพัฒนาต อไปด3วยการยกระดับจาก การเป4นโครงการตามนโยบายของแต ละ
รัฐบาลให3เป4นหน3าท่ีของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพ่ือเป4นหลักประกันความยั่งยืนม่ันคง และเพ่ือให3
สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได3อย างต อเนื่อง”  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได3
ดําเนินการตามนโยบายดังกล าวข3างต3น โดยจัดทํา โครงการสนับสนุนค าใช3จ ายในการจัดการศึกษาต้ังแต ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ึน และจัดสรรงบประมาณเป4นค าหนังสือเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑  จํานวน  ๗๑๖  บาท/คน/ป. ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒  จํานวน  ๘๗๗  บาท/คน/ป.   
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓  จํานวน  ๙๔๙  บาท/คน/ป. ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  จํานวน  ๑,๒๕๗  บาท/คน/ป.  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕  จํานวน  ๑,๒๖๓  บาท/คน/ป.  ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖  จํานวน  ๑,๑๐๙  บาท/คน/ป.  
และกําหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเรียน โดยให3ครูผู3สอนเป4นผู3พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผล 
เชิงคุณค าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ(าย (ผู3แทนครู ผู3แทนผู3ปกครอง ผู3แทนชุมชน และผู3แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝOกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือท่ีสอดคล3องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาสาระยากง ายเหมาะสมกับผู3เรียน  
ให3เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู3สาหรับเลือกใช3ในสถานศึกษาป.การศึกษา ๒๕๖๐ จากเว็บไซต�
ฐานข3อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู3สาหรับเลือกใช3ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( http://academic.obec.go.th/textbook.web/ ) หรือเว็บไซต�ของสานักวิชาการ 



๒ 

และมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต�สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th)  และหลักการจัดซ้ือหนังสือ เพ่ือให3 
การดําเนินงานเป4นไปแนวทางท่ีกําหนดข3างต3น ด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข3าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๒๗(๑) แห งพระราชบัญญัติบริหารข3าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  
จึงขอแต งต้ังคณะกรรมการภาคี ๔  ฝ(ายจัดซ้ือหนังสือเรียน  ป.การศึกษา ๒๕๖๐  ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจป̀aา    ผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุ มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปdนิศากร หัวหน3ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน3ากลุ มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู3ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการและผู3ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให3คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให3กิจกรรมดําเนินการ 
เป4นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการคณะกรรมการภาคี  ๔  ฝ.าย  ประกอบด�วย 
 ๑) นายวิริยะ  พรรคพิง   ผู3แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมร แก3วประดิษฐ�  ผู3แทนชุมชน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธรรมราช  สรรพ�สมบัติ ผู3แทนชุมชน     กรรมการ 
 ๔) นางสะเดา  โมราราช   ผู3แทนผู3ปกครอง     กรรมการ 
 ๕) นายอภิชน  ม วงนิล   ผู3แทนผู3ปกครอง     กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   ผู3แทนครู     กรรมการ 
 ๗) นายธวัชชัย  ชอบด านกลาง ผู3แทนนักเรียน     กรรมการ 
 ๘) นายประพันธ�  พรมเสน  ผู3แทนนักเรียน     กรรมการ 
 ๙) นางสาวนิราภรณ�  อินทร�อาน ผู3แทนนักเรียน     กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทรา  การนา   ครู  คศ.๑  ผู3แทนครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ร วมพิจารณา ให3ความเห็นชอบรายการหนังสือเรียนท่ีครูผู3สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ� เพ่ือให3นักเรียนได3ใช3เรียน ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ต อไป 



๓ 

ขอให3บุคลากรท่ีได3รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  ต้ังใจ
ปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน3าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดีแก ทางราชการสืบไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๗  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร  ใจป̀aา) 
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


