
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๖  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังงบประมาณป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 

งบลงทุน ค าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก อสร-าง โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  ด วนท่ีสุด ท่ี  ศธ ๐๔๒๕๕/๔๙๑๖  
ลว. ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  แจ-งว าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-แจ-งการจัดต้ังงบประมาณ
ป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก อสร-าง เพ่ือให-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดําเนินการจัดต้ังงบประมาณป(งบประมาณ ๒๕๖๒ ให-กับโรงเรียนในสังกัด  ท่ีมีความจําเป:นขาดแคลน และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕ แจ-งให-โรงเรียนดําเนินการ  ความละเอียดตามหนังสือ 
ท่ีอ-างถึง  เพ่ือให-การดําเนินการดังกล าวเป:นไปด-วยความเรียบร-อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห ง
พระราชบัญญัติข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง  จึงขอแต งต้ังบุคคล
ต อไปนี้เป:นคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังงบประมาณป(งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒  งบลงทุน ค าครุภัณฑ�ท่ีดิน
และสิ่งก อสร-าง โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  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�  ลิมปKนิศากร หัวหน-ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู-อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 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 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู-อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน-ากลุ มบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส   หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-ศิลปะ   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-ภาษาต างประเทศ กรรมการ 
 ๑๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู  ค.ศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน-ากลุ มสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร� 
            กรรมการและผู-ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  
 ๑) ศึกษา วิเคราะห�ข-อมูล  ตรวจสอบ ทบทวนข-อมูลความขาดแคลน จําเป:นด-านอาคารเรียน 

อาคารประกอบและสิ่งก อสร-างอ่ืน ให-สอดคล-องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน-มการขยายตัวของ
ประชากรวัยเรียนในอนาคต 

 ๒) เสนอแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก อสร-างอ่ืน ต-องเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ในการก อสร-าง 

 ๓) ควรให-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีส วนร วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบาย
ในการพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก อสร-างอ่ืนของโรงเรียน  

 ๔) เสนอขอต้ังงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก อสร-างอ่ืน ท่ีมีความขาดแคลน  
จําเป:นตามเกณฑ�มาตรฐานสิ่งก อสร-าง และการปรับปรุงซ อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก อสร-าง
อ่ืนๆ  ส งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแบบและเวลาท่ีกําหนด   

 ๕) ในกรณีขอต้ังงบประมาณก อสร-างอาคารเรียน และอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน      
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ให-จัดส งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๕.๑ แบบรูปรายการก อสร-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-อมรายการประมาณราคารายละเอียดการแบ งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาการก อสร-าง จํา 
นวน ๒ ชุด 

  ๕.๒ เหตุผลความจําเป:น  
 ๖) ในกรณีท่ีต-องรื้อถอนอาคารเดิมเพ่ือก อสร-างอาคารทดแทน โรงเรียนต-องเตรียมจัดทํา 

แผนรองรับปOญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  



๓ 

 ๗) ในกรณีมีการขอเพ่ิมค าขนส ง สําหรับโรงเรียนท่ีตั้งอยู ในสภาพภูมิประเทศท่ียากลําบาก 
ในการขนส ง วัสดุ อุปกรณ�ต างๆ ให-คํานวณค าขนส งตามข-อเท็จจริง เช น ค าขนส งทางรถ ค าขนส งทางเรือ  
โดยให-องค�กรปกครองส วนท-องถ่ิน องค�การบริหารส วนจังหวัด เทศบาล หรือองค�การบริหารส วนตําบล 
ท่ีโรงเรียนต้ังอยู เป:นผู-รับรองค าขนส งหรือดําเนินการตามหลักเกณฑ�ของกรมบัญชีกลาง และจัดส งให-สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพร-อมกับคําขอต้ังงบประมาณ ป( ๒๕๖๒  ตามแบบ ปร.๔ (พ/๑) และ ปร.๔ (พ/๒)  
ท่ีกําหนดไว-ในคู มือ 

 ๘ เสนอขอต้ังงบประมาณ ค าค าครุภัณฑ� ท่ีมีความขาดแคลน  จําเป:นตามเกณฑ�มาตรฐาน 

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�  ปOญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-งกลุ มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก-ไขต อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป:นต-นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปFGา) 
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


