คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๐๖ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร-าง โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๔๙๑๖
ลว. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ-งวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได-แจ-งการจัดตั้งงบประมาณ
ป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร-าง เพื่อให-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณป(งบประมาณ ๒๕๖๒ ให-กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจําเป:นขาดแคลน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ แจ-งให-โรงเรียนดําเนินการ ความละเอียดตามหนังสือ
ที่อ-างถึง เพื่อให-การดําเนินการดังกลาวเป:นไปด-วยความเรียบร-อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา
๓๙ (๑) แหงระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แหง
พระราชบัญญัติข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก-ไขเพิ่มเติม คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจ
เกี่ยวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข-อง จึงขอแตงตั้งบุคคล
ตอไปนี้เป:นคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสร-าง โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปFGา
ผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายอมร สีหาโมก
หัวหน-ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๖) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร หัวหน-ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
หัวหน-ากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๘) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู-อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๙) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน-ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการและผู-ชวยเลขานุการ
๑๐) นายอุดม พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและผู-ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให-การดําเนินงานเป:นไป
ด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชารี
๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๓) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๔) นายอุดม พิมพเทศ
๕) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๖) นายเชฐกร ประชาโรจน
๗) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๘) นายคมสัน สอโส
๙) นายพงศกร สุวรรณศรี
๑๐) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๑๑) นางมลิวัลย ยมโคตร
๑๒) นายอรุณ บุญชู
๑๓) นายพรพิชิต ทิทา

รองผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
หัวหน-ากลุมบริหารงานทั่วไป
รองประธานกรรมการ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-สุขศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-การงานอาชีพฯ กรรมการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-ภาษาตางประเทศ กรรมการ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน-ากลุมสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร
กรรมการและผู-ชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑) ศึกษา วิเคราะหข-อมูล ตรวจสอบ ทบทวนข-อมูลความขาดแคลน จําเป:นด-านอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งกอสร-างอื่น ให-สอดคล-องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน-มการขยายตัวของ
ประชากรวัยเรียนในอนาคต
๒) เสนอแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสร-างอื่น ต-องเหมาะสมกับพื้นที่
ในการกอสร-าง
๓) ควรให-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบาย
ในการพัฒนาโครงสร-างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสร-างอื่นของโรงเรียน
๔) เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสร-างอื่น ที่มีความขาดแคลน
จําเป:นตามเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสร-าง และการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสร-าง
อื่นๆ สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่กําหนด
๕) ในกรณีขอตั้งงบประมาณกอสร-างอาคารเรียน และอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ให-จัดสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๕.๑ แบบรูปรายการกอสร-างต-องมีสถาปนิกตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และวิศวกร
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข-อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ รับรองโดยแนบสําเนาใบประกอบ
วิชาชีพ พร-อมรายการประมาณราคารายละเอียดการแบงงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาการกอสร-าง จํา
นวน ๒ ชุด
๕.๒ เหตุผลความจําเป:น
๖) ในกรณีที่ต-องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อกอสร-างอาคารทดแทน โรงเรียนต-องเตรียมจัดทํา
แผนรองรับปOญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๓
๗) ในกรณีมีการขอเพิ่มคาขนสง สําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบาก
ในการขนสง วัสดุ อุปกรณตางๆ ให-คํานวณคาขนสงตามข-อเท็จจริง เชน คาขนสงทางรถ คาขนสงทางเรือ
โดยให-องคกรปกครองสวนท-องถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล
ที่โรงเรียนตั้งอยูเป:นผู-รับรองคาขนสงหรือดําเนินการตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง และจัดสงให-สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพร-อมกับคําขอตั้งงบประมาณ ป( ๒๕๖๒ ตามแบบ ปร.๔ (พ/๑) และ ปร.๔ (พ/๒)
ที่กําหนดไว-ในคูมือ
๘ เสนอขอตั้งงบประมาณ คาคาครุภัณฑ ที่มีความขาดแคลน จําเป:นตามเกณฑมาตรฐาน
ขอให-คุณครูและบุคลากรที่ได-รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน-าที่ที่ได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน-าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน-าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให-เกิดผลดี
แกทางราชการสืบไป ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ ปOญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด ข-อสงสัย
ในการปฏิบัติหน-าที่ให-แจ-งกลุมการบริหารทั่วไปทราบเพื่อแก-ไข และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก-ไขตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เป:นต-นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปFGา)
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

