
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๒ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “เยี่ยมบ(านนักเรียน” ป+การศึกษา ๒๕๖๐ 

 
เพ่ือให(เป1นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน (๑)  การรู(จักนักเรียนเป1นรายบุคคล  ๒)  การคัดกรอง
นักเรียน ๓) การส งเสริมนักเรียน ๔) การป@องกันและแก(ไขปAญหา ๕)  การส งต อ)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
จึงได(จัดกิจกรรมเยี่ยมบ(านนักเรียนข้ึน เพ่ือให(การดําเนินการเป1นไปด(วยความเรียบร(อย  และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และ 
มาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก(ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ(างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง จึงขอแต งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “เยี่ยมบ(านนักเรียน” ป+การศึกษา ๒๕๖๐  
ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปIJา    ผู(อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู(อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู(อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน(าท่ีรองผู(อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน(ากลุ มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน(ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน(ากลุ มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๘) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน(ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒   กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให(คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให(กิจกรรมดําเนินการ 
เป1นไปด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน(ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน(าท่ีครูประจําชั้น (แนบท(ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  

ท่ี  ๐๕๙  /  ๒๕๖๐  เรื่อง  แต งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน(าท่ีหัวหน(าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําป+
การศึกษา  ๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๘  พ.ค. ๒๕๖๐  และคําสั่งท่ี  ๑๘๐  /  ๒๕๖๐  เรื่อง  ให(ข(าราชการปฏิบัติงาน
ในหน(าท่ี  ลงวันท่ี  ๔  ก.ย. ๒๕๖๐)          กรรมการ 

 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒   กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 
 ๖) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓ กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการเยี่ยมบ(านนักเรียน  ในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ เก็บข(อมูลนักเรียน  ตามแบบ นร. 01  
ถ ายภาพสภาพภายในบ(านและภายนอกบ(าน(มีหลังคา ฝาบ(านด(วย)  และสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ(าน 
ให(เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นางอุไร  ครองผา   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวเวียงแก(ว  สะอาด  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางช อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

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�  ปAญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข(อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน(าท่ีให(แจ(งกลุ มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก(ไข  และรายงานให(ผู(อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก(ไขต อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป1นต(นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร  ใจปIJา) 
ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


