
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๙๗ /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเพณีตักบาตรเทโว  นมัสการองค�พระใหญ#  ไหว/รอยพระพุทธบาท 

ประจําป2พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

ด/วยอําเภออุบลรัตน�  ร#วมกับเทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน�  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  หน#วยงาน
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค�กรปกครองส#วนท/องถ่ิน  เอกชนและประชาชนชาวอําเภออุบลรัตน�  ได/จัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว  นมัสการองค�พระใหญ#  ไหว/รอยพระพุทธบาท  ประจําป2 พ.ศ.๒๕๖๐ ข้ึนในวันศุกร� 
ท่ี ๖  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือส#งเสริมจรรโลงพระพุทธศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท/องถ่ินและ
ของชาติ  อีกท้ังเป<นการส#งเสริมการท#องเท่ียวของอําเภออุบลรัตน�ให/เป<นท่ีรู/จักกันอย#างแพร#หลาย  เพ่ือให/ 
การดําเนินการดังกล#าวเป<นไปด/วยความเรียบร/อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑)  แห#ง
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  แห#งพระราชบัญญัติข/าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ   
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  จึงขอแต#งต้ังบุคคลต#อไปนี้เป<นคณะกรรมการการดําเนินงานประเพณี
ตักบาตรเทโว  นมัสการองค�พระใหญ#  ไหว/รอยพระพุทธบาท ประจําป2 พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 นายวรี  สุโพธิ์ชัย ข/าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 
 นายประเสริฐ  ฐานะ ข/าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 
 นายสุรัตน�  หารวาระ ข/าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 
 นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ข/าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 
 นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ข/าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปIนิศากร หัวหน/ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ#มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ#มบริหารท่ัวไป  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 
 ๑๐) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ.๓   กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม  ให/การดําเนินงานเป<นไป 
ด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดูแลขบวนเทวดานางฟ/าโปรยดอกไม�  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ.๒    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช#วย กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๓) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ   นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๖) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู ค.ศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ/าง  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกนักเรียนชาย/หญิง  เป<นเทวดา/นางฟPา พร/อม จัดหาเครื่องแต#งกาย (ชุดนางฟPา) 
แจ/งขออนุญาตผู/ปกครองขออนุญาตให/นักเรียนร#วมกิจกรรม  และกํากับดูแลจนเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม 

๓. คณะกรรมการกํากับ  ดูแลนักเรียนแต2งชุดขาว  และการจัดรูปขบวน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูประจําชั้นทุกห/องเรียน         กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกนักเรียน ประสานงานนัดหมายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒ – ๖ แต#งชุดขาว  
/จัดหาเครื่องแต#งกาย (ชุดขาว)  แจ/งขออนุญาตผู/ปกครองขออนุญาตให/นักเรียนร#วมกิจกรรม  จัดรูปขบวน 
นํานักเรียนเดินข้ึนบันไดนาค  และกํากับดูแลจนเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม 
  



๓ 

๔. คณะกรรมการจัดกิจกรรมสอยดาว  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๓) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๓) นักเรียนจิตอาสา ชั้น ม.๔ - ๖        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ   นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู 
             กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู 
            กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานวัดพระบาทภูพานคํา คัดเลือกนักเรียนชาย/หญิง  ดําเนินกิจกรรมสอยดาวใน
วันท่ี  ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  แจ/งขออนุญาตผู/ปกครองขออนุญาตให/นักเรียนร#วมกิจกรรม  และกํากับดูแล 
จนเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม 

๕. คณะกรรมการฝ8ายอาหาร น้ําดื่ม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๓) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี   ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง      กรรมการ 
 ๖) นักเรียนจิตอาสา ชั้น ม.๖         กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต#างๆ ในการจัดเตรียมอาหารเช/า น้ําด่ืม  ให/กับนักเรียน 
ท่ีเป<นเทวดา นางฟPา แต#งชุดขาว  นักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนจิตอาสา 
  



๔ 

๖. คณะกรรมการฝ8ายอาคารสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู/อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน/ากลุ#มบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี   พรรคพิง   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๖) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๗) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช#วย      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ/าง      กรรมการ 
 ๑๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว   ครูอัตราจ/าง      กรรมการ 
 ๑๔) นักการภารโรงทุกคน          กรรมการ 
 ๑๕) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๑๖) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา        กรรมการ 
 ๑๗) นักเรียนชุมนุมถ#ายภาพ         กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู ค.ศ.๑   กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต#างๆ ในการจัดสถานท่ีตั้งโรงทาน  จัดประดับตกแต#งสถานท่ี
โรงงาน(ลานพระพุทธรูป)  จัดโตWะ เก/าอ้ี  พร/อมระบบเครื่องเสียง  วัสดุอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  บันทึกภาพ
กิจกรรมเผยแพร#บนเว็บไซต�  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝ8ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู/อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก    หัวหน/ากลุ#มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๗) นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นป2        กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชาย จิตอาสา  ชั้น ม.ปลาย      กรรมการ 
 ๙) นายชลชัย  สวุรพันธ�    นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๐) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต/   ครู ค.ศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ.๑  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 



๕ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับเจ/าหน/าท่ีตํารวจและจัดนักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนชาย จิตอาสา   
ชั้น ม.ปลายช#วยจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดงาน 

๘. คณะกรรมการฝ8ายจัดตั้งโรงทาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู ค.ศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) คณะคุณครู  พนักงานราชการ  ลูกจ/าง ทุกคน      กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ.๓  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 
 ๖) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต#างๆ จัดต้ังโรงทาน เตรียมอุปกรณ�  ให/บริการอาหาร   
น้ําด่ืม 

๙. คณะกรรมการฝ8ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู/อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา     ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช#วย กรรมการ 
 ๑๐)นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑)นางสาวนันท_นภัส สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝายต#างๆ เบิกจ#ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๑๐. คณะกรรมการประเมินผล  และรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปIนิศากร หัวหน/ากลุ#มบริหารงานแผนงาน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวเวียงแก/ว  สะอาด   ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๕) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ   ครู ค.ศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ.๑  กรรมการและผู/ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน  ออกแบบประเมินผล  สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม  เพ่ือเสนอฝTายบริหาร 



๖ 

ขอให/คุณครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน/าท่ี  
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดี 
แก#ทางราชการสืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปZญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ#มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก/ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เป<นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปFGา) 
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 


