คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๐๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป/พุทธศักราช ๒๕๖๑
ร!วมกับคณะสงฆอําเภออุบลรัตน
ด3วยคณะสงฆอําเภออุบลรัตน กําหนดดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป/
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่วัดเขื่อนอุบลรัตน และขอความร!วมมือมายังโรงเรียนในการจัดประดับตกแต!งผ3าฯ
จัดนิทรรศการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนก!อเจดียทรายถวายเป8นพุทธบูชา และนางรําเป9ดงาน
เพื่อให3การดําเนินงานไปด3วยความเรียบร3อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑)
แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติ
ข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก3ไขเพิ่มเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ3าง
ชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข3อง จึงขอแต!งตั้งบุคลากรต!อไปนี้เป8น
คณะกรรมการดําเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป/พุทธศักราช ๒๕๖๑ ร!วมกับ
คณะสงฆอําเภออุบลรัตน
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปIJา
ผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน3ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๗) นางอุไร ครองผา
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๘) นายอรณพ คําแสน
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๙) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นายอมร สีหาโมก
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ
๑๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ

๒
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให3กิจกรรมดําเนินงาน
เป8นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน3ากลุ!มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๔) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓
กรรมการ
๘) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๙) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๐) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒) นางกานติมา มุลทากุล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๓) นางสาวพรทิพย อุ!นมีศรี
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๔) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา
ครูผู3ช!วย
กรรมการ
๑๕) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ3าง
กรรมการ
๑๖) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ3าง
กรรมการ
๑๗) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก3ว
ครูอัตราจ3าง
กรรมการ
๑๘) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ3าง
กรรมการ
๑๙) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๐) นักเรียนนางรํา
กรรมการ
๒๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒๒) นางสาวรุ!งนภา เหล!าเทพ ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานกับคณะสงฆอําเภออุบลรัตน ในการประดับตกแต!งผ3าบริเวณต!างๆ
จัดนิทรรศการพระพุทธศาสนา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนก!อเจดียทรายถวายเป8นพุทธบูชา นํานักเรียนนางรํา
ไปรําในพิธีเป9ดงานในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน
๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นางอุไร ครองผา
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ
นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู ค.ศ. ๓
กรรมการ
นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการ
นางสาวภรณชนก บุญจวง
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการ

๓
๘) นายพรพิชิต ทิทา
๙) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๐) นางกานติมา มุลทากุล
๑๑) นางสาวรุ!งนภา เหล!าเทพ
๑๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
๑๓) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ค.ศ. ๑
ค.ศ. ๑
ค.ศ. ๑
ค.ศ. ๑
ค.ศ. ๓
ค.ศ. ๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล ประกอบดวย
๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
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
มีหนาที่ ออกแบบการประเมิน ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม
ขอให3ครูและบุคลากรที่ได3รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน3าที่ที่ได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน3าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให3เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ ปQญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด ข3อสงสัยในการปฏิบัติหน3าที่ให3แจ3ง
กลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพื่อแก3ไข และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง
การแก3ไขต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!บัดนี้เป8นต3นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายบวร ใจปIJา)
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๔

