
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๔๗  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 

ประจําป0พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 

 
ด3วยในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เป7นวันมาฆบูชา ซ่ึงเป7นวันสําคัญวันหนึ่งใน 

วันพุทธศาสนาคือวันท่ีมีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ#ในพุทธศาสนา ท่ีเรียกว#า "จาตุรงคสันนิบาต" และ
เป7นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ3าได3ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข� แก#พระสงฆ�สาวกเป7นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร  
กรุงราชคฤห� เพ่ือให3พระสงฆ�นําไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือจะยังพระพุทธศาสนาให3เจริญรุ#งเรืองต#อไป  โรงเรียน
กําหนดจัดกิจกรรมเวียนเทียน ไหว3พระ ฟBงธรรมะ ข้ึนเพ่ือให3นักเรียนมีความรู3 ความเข3าใจ และตระหนัก 
ถึงความสําคัญและประโยชน�ท่ีจะได3รับจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  นักเรียนได3เข3าร#วมปฏิบัติกิจกรรม
ด3วยตนเอง โดยความเลื่อมใสศรัทธาอย#างแท3จริง และได3มีโอกาสแสดงบทบาท และรับผิดชอบต#อกิจกรรม 
ท่ีสําคัญนี้อย#างจริงจังและจริงใจ  ในวันพุธท่ี  ๒๘  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  และวัดพระบาทภูพานคํา  เพ่ือให3การดําเนินงานไปด3วยความเรียบร3อย  มีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห#งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา 
๒๗ (๑) แห#งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ3างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  จึงขอ
แต#งต้ังบุคคลต#อไปนี้เป7นคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจําป0พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปNOา    ผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ#มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน3ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ#มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ#มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  



๒ 

 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    หัวหน3ากลุ#มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ 
           กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก3ไขปBญหาอุปสรรคต#าง ๆ ในการดําเนินงานให3ดําเนินไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๒.๑   คณะกรรมการดําเนินงาน   ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ#มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสิริกาญจน� ผาโคตร หัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล รองหัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๕) นายอรุณ  บุญชู หัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๗) นางกอบกุล  ใจปNOา หัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓  กรรมการ 
 ๘) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ รองหัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๓  กรรมการ 
 ๙) ครูประจําชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต3นทุกคน      กรรมการ 
 ๑๐) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 

 ๒.๒   คณะกรรมการดําเนินงาน   ณ  วัดพระบาทภูพานคาํ 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร รองหัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕  กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๖) นายสานิตย�  มหาหิงค� รองหัวหน3าระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๗) ครูประจําชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน     กรรมการ 
 ๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี  ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ  ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 

  



 ๓ 

มีหน�าท่ี  ประสานงานกับทุกฝWายท่ีเก่ียวข3อง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน ดําเนินการ จัดสถานท่ี  
เป7นพิธีการ  นิมนต�พระสงฆ�ร#วมพิธีการทางศาสนา และนําคุณครู นักเรียน เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม  
บันทึกภาพกิจกรรม  พร3อมท้ังเผยแพร#บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ#มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ. ๑ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝWายต#างๆ  เบิกจ#ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
จัดทําหลักฐานการรับจ#ายเงินให3เรียบร3อย  ปฏิบัติหน3าท่ีอ่ืนตามท่ีได3รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล   ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  หัวหน3ากลุ#มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ  ครู คศ.๑ กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู3ช#วย กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ3าง กรรมการและผู3ช#วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม 

ขอให3คุณครูและบุคลากรท่ีได3รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน3าท่ี  
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดี 
แก#ทางราชการสืบไป  ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ�  ปBญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข3อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน3าท่ีให3แจ3งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก3ไข  และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก3ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เป7นต3นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนกุมภาพันธ�  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปNOา) 

ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


