
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๓๑  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ/า 

ป1พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

เนื่องในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายนของทุกป1 เป5นวันคล/ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล/า
เจ/าอยู"หัว  พระผู/ทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือ  เพ่ือน/อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห"งองค�
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล/าเจ/าอยู"หัว รัชกาลท่ี  ๖  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงกําหนดจัดงานเนื่อง 
ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ/า  เพ่ือให/การดําเนินงานไปด/วยความเรียบร/อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 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"อไปนี้เป5นคณะกรรมการดําเนินงานเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ/า  ป1พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปIJา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายเชฐกร ประชาโรจน�  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร� 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก/ไขปOญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให/ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน� หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเวียงแก/ว  สะอาด   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๔) นางช"อผกา  พิศพล   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิต   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. ซักซ/อมแนวปฏิบัติตามข้ันตอนของพิธีการ ให/แก"ลูกเสือ – เนตรนารี  
  ๒. เป5นผู/บังคับบัญชาในพิธีและดําเนินการในพิธีตามลําดับข้ันตอน 
  ๓. ประสานงานคณะกรรมการฝSายอ่ืนๆ  ให/การดําเนินงานเป5นไปด/วยความเรียบร/อย 

๓. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรุณ  บุญชู    ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายคมสัน  สอโส   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑    กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๗) นางสาวเนตรนภา  คลังกลาง ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓  กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. จัดเตรียมสถานท่ี ประดับตกแต"งบริเวณท่ีจะประกอบพิธี  ลานหน/าอาคาร ๑ 
  ๒. จัดเตรียมอุปกรณ�  เครื่องเสียง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/องให/พร/อม 
  ๓. ประสานงานคณะกรรมการฝSายอ่ืนๆ  ให/การดําเนินงานเป5นไปด/วยความเรียบร/อย 

๔. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปIJา   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๖) นางกานติมา  มุลทากุล  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมน้ําด่ืมสําหรับ ครูผู/กํากับท่ีเข/าร"วมกิจกรรมให/เพียงพอ 
  



๓ 

๕. คณะกรรมการฝ-ายปฐมพยาบาล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเวชภัณฑ� อุปกรณ�ปฐมพยาบาล/ปฐมพยาบาล 

๖. คณะกรรมการฝ-ายโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๑     กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา/ถ"ายภาพ      กรรมการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเครื่องขยายเสียง เพลงในพิธีการ  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต"างๆ  และบันทึกภาพตลอด
กิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ยานพาหนะ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล ประกอบด�วย 

 ๑) นางศุภสิริ  สิริจันทพันธ�  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒     กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๓     กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร  ผู/กํากับลูกเสือ  ชั้น ม.๒ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดทําแบบประเมินกิจกรรม  ประเมินกิจกรรมและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

  



๔ 

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"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก/ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป5นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปIJา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


