คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๒๐ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ(ายจัดซื้อหนังสือเรียน ป.การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให3เป4นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก3ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ได3บัญญัติไว3วา “การจัดการศึกษาต3องจัดให3บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมน3อยกวาสิบสองป.ที่รัฐจะต3องจัดให3ทั่วถึงอยางและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช3จาย”
ซึ่งเป4นข3อกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตป.การศึกษา ๒๕๕๒ ตอเนื่องมาจนถึงปAจจุบัน
ประกอบกับคําสั่งหัวหน3าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให3จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป.
โดยไมเก็บคาใช3จาย มีผลบังคับใช3ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การให3จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป. โดยไมเก็บคาใช3จาย “ตามที่กฎหมายวาด3วยการศึกษาแหงชาติ
กําหนดให3รัฐต3องจัดให3บุคคลได3รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมน3อยกวา ๑๒ ป. โดยไมเก็บคาใช3จายนั้น รัฐบาล
ที่ผานมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกลาวโดยไมเก็บคาใช3จายเป4นเวลา ๑๕ ป. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป4นรายป.และขยายขอบเขตการดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลแตละคณะมาเป4นลําดับ หัวหน3าคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาแล3วเห็นวา โดยที่เรื่องนี้
สอดคล3องกับนโยบายด3านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล3า สร3างโอกาสทางการศึกษาและความเป4นธรรมในสังคม แก3ปAญหา
ความยากจน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสอดคล3องกับความต3องการของประชาชน จึง
สมควรยืนยันแนวทางดังกลาวและพัฒนาตอไปด3วยการยกระดับจาก การเป4นโครงการตามนโยบายของแตละ
รัฐบาลให3เป4นหน3าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป4นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให3
สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได3อยางตอเนื่อง” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได3
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวข3างต3น โดยจัดทํา โครงการสนับสนุนคาใช3จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น และจัดสรรงบประมาณเป4นคาหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑ จํานวน ๗๑๖ บาท/คน/ป. ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๒ จํานวน ๘๗๗ บาท/คน/ป.
ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๓ จํานวน ๙๔๙ บาท/คน/ป. ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๔ จํานวน ๑,๒๕๗ บาท/คน/ป.
ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๕ จํานวน ๑,๒๖๓ บาท/คน/ป. ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ จํานวน ๑,๑๐๙ บาท/คน/ป.
และกําหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเรียน โดยให3ครูผู3สอนเป4นผู3พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผล
เชิงคุณคาทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ(าย (ผู3แทนครู ผู3แทนผู3ปกครอง ผู3แทนชุมชน และผู3แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝOกหัดรายวิชาพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล3องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาสาระยากงายเหมาะสมกับผู3เรียน
ให3เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู3สาหรับเลือกใช3ในสถานศึกษาป.การศึกษา ๒๕๖๐ จากเว็บไซต
ฐานข3อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู3สาหรับเลือกใช3ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( http://academic.obec.go.th/textbook.web/ ) หรือเว็บไซตของสานักวิชาการ

๒
และมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซตสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th) และหลักการจัดซื้อหนังสือ เพื่อให3
การดําเนินงานเป4นไปแนวทางที่กําหนดข3างต3น ด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๙(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข3าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติบริหารข3าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก3ไขเพิ่มเติม
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ(ายจัดซื้อหนังสือเรียน ป.การศึกษา ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจป`aา
ผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน3ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน3ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปdนิศากร หัวหน3ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน หัวหน3ากลุมบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู3ชวยเลขานุการ
๑๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและผู3ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให3กิจกรรมดําเนินการ
เป4นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ.าย ประกอบดวย
๑) นายวิริยะ พรรคพิง
ผู3แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) นายสมร แก3วประดิษฐ
ผู3แทนชุมชน
รองประธานกรรมการ
๓) นายธรรมราช สรรพสมบัติ ผู3แทนชุมชน
กรรมการ
๔) นางสะเดา โมราราช
ผู3แทนผู3ปกครอง
กรรมการ
๕) นายอภิชน มวงนิล
ผู3แทนผู3ปกครอง
กรรมการ
๖) นายอรณพ คําแสน
ผู3แทนครู
กรรมการ
๗) นายธวัชชัย ชอบดานกลาง ผู3แทนนักเรียน
กรรมการ
๘) นายประพันธ พรมเสน
ผู3แทนนักเรียน
กรรมการ
๙) นางสาวนิราภรณ อินทรอาน ผู3แทนนักเรียน
กรรมการ
๑๐) นางภัทรา การนา
ครู คศ.๑ ผู3แทนครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ รวมพิจารณา ให3ความเห็นชอบรายการหนังสือเรียนที่ครูผู3สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือ
สื่อสิ่งพิมพ เพื่อให3นักเรียนได3ใช3เรียน ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ตอไป

๓
ขอให3บุคลากรที่ได3รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน3าที่ที่ได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน3าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให3เกิดผลดีแกทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจป`aา)
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

