
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๔  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําป+การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
ด/วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป+การศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือให/

สอดคล/องกับรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ ๒๐ ป+  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)   
แผนการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)   นโยบายด/านการศึกษาของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี)  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป+งบประมาณ  ๒๕๖๒  
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก!น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒)  ทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  กระบวนทัศน�ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือให/การดําเนินงานดังกล!าวไปด/วยความเรียบร/อย   
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปHนคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําป+การศึกษา 
๒๕๖๒ 

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 



๒ 

 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
             กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

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

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๙) นางอภิชาต  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๑๐) ว!าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๑๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๑๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๓) นายคมสัน  สอโส   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ศิลปะ    กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
 ๑๗) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๘) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 



 ๓ 

 ๒๐) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๒๑)นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๒๒)นางช!อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๒๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๒๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๒๕)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู/ช!วย    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๓๐) นายปรมินทร�  รู/เจน    ครูผู/ช!วย    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝTายท่ีเก่ียวข/อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  พิจารณาโครงการ  กิจกรรม  
จัดสรรงบประมาณให/สอดคล/องวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เปUาประสงค�  กลยุทธ�  มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการฝ.ายเลขานุการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๖) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางช!อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๙) นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู. คศ.๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑  กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู/ช!วย    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๔) นายปรมินทร�  รู/เจน    ครูผู/ช!วย    กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



๔ 

หน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝTายท่ีเก่ียวข/อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  จัดการประชุม เพ่ือพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณ  รวบรวมข/อมูลผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  และจัดทํารูปเล!มแผนปฏิบัติการ
ประจําป+ของโรงเรียน  เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเผยแพร!ไปยังผู/เก่ียวข/องต!อไป 
  



 ๕ 

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�  ปPญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ!มการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพเพ่ือแก/ไข  และรายงาน 
ให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก/ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปHนต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๔  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปIJา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


