
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๑/  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดทําพวงมาลาและร!วมพิธีเนื่องในวันป,ยมหาราช  ประจําป/พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

เนื่องใน วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกป/เป3นวันป,ยมหาราช  อําเภออุบลรัตน�  พร5อมด5วยหน!วยงานภาครัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  องค�กรปกครองส!วนท5องถ่ิน  เอกชนและประชาชนชาวอําเภออุบลรัตน�  ได5ร!วมกันจัดพิธี 
ถวายบังคม วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล5าเจ5าอยู!หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕ ท่ีว!าการ
อําเภออุบลรัตน�  เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เพ่ือให5การดําเนินการ
ดังกล!าวเป3นไปด5วยความเรียบร5อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข5าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ5างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข5อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป3นคณะกรรมการ
จัดทําพวงมาลาและร!วมพิธีเนื่องในวันป,ยมหาราช  ประจําป/พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปGHา    ผู5อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู5อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู5อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน5ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู5อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน5ากลุ!มบริหารท่ัวไป  กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู  ค.ศ.๓   กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให5คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม  ให5การดําเนินงานเป3นไป 
ด5วยความเรียบร5อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายจัดทําพวงมาลา  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู5อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๑๒) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว   ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ5าง      กรรมการ 
 ๑๔) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  ค.ศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวเมวดี สุรนันท�   ครู  คศ.๑  กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําพวงมาลาดอกไม5  เพ่ือถวายสักการะ  ณ  ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี  ๕  ท่ีว!าการ
อําเภออุบลรัตน� 

๓. คณะกรรมการท่ีเข�าร0วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี  ๕  
ท่ีว0าการอําเภออุบลรัตน&  ประกอบด�วย 

 ข5าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ5าง  นักเรียน  นักศึกษาวิชาทหาร 

มีหน�าท่ี ร!วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ ลานพระบรมรูปรชักาลท่ี  ๕  ท่ีว!าการอําเภออุบลรตัน� 

๔. คณะกรรมการฝ-ายโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู ค.ศ.๒    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๔) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ         กรรมการ 
 ๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ5าง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว   ครูอัตราจ5าง  กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพ  
  



๓ 

๕. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู5อํานวยการโรงเรียน  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  ครูผู5ช!วย กรรมการ 
 ๑๐)นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑)นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝายต!างๆ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๖. คณะกรรมการประเมินผล  และรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๓) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน  ออกแบบประเมินผล  สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม  เพ่ือเสนอฝRายบริหาร 

ขอให5คุณครูและบุคลากรท่ีได5รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมายด5วยเรียบร5อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน5าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน5าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให5เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ5าพบข5อผิดพลาดในการพิมพ�  ปSญหาข5อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข5อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน5าท่ีให5แจ5งกลุ!มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก5ไข  และรายงานให5ผู5อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก5ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป3นต5นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปGHา) 
ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


