
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๑ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการจ"ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค"าใช*จ"ายในการจัดการศึกษาต้ังแต"ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค"าเครื่องแบบนักเรียน  ค"าอุปกรณ�การเรียน) ภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได*จัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุน
ค"าใช*จ"ายในการจัดการศึกษาต้ังแต"ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป5งบประมาณ ๒๕๖๒ ให* 
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม รายการค"าอุปกรณ�การเรียนและค"าเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือจ"ายให*กับนักเรียน 
และโรงเรียนกําหนดจ"ายเงินให*นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑ – ๖  ในวันอังคารท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
เพ่ือให*การดําเนินงานเป=นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป>าหมายท่ีกําหนด  อาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) 
แห"งพระราชบัญญัติข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ*างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง  จึงขอแต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เป=นคณะกรรมการจ"ายเงินตามนโยบายการสนับสนุน
ค"าใช*จ"ายในการจัดการศึกษาต้ังแต"ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ค"าเครื่องแบบนักเรียน   
ค"าอุปกรณ�การเรียน) ภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๒  ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู*อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู*อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู*อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน*ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน*ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน*ากลุ"มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
 ๘) นายสถิตย�  แสนลุน รองผู*อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ 
    กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให*คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให*ดําเนินไปด*วยความเรียบร*อยบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการจ-ายเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๑ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๑ 
 ๓) นายบูรพา  เรืองตังญาณ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๒ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๒ 
 ๕) นางรัตนา  กนกหงษา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๓ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๓ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๔ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๔ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๕ 
 ๑๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๕ 
 ๑๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๖ 
 ๑๒) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๑/๖ 
 ๑๓) นางเมวดี  สุรนันท�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๑ 
 ๑๔) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๑ 
 ๑๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๒ 
 ๑๖) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต*  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๒ 
 ๑๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๓ 
 ๑๘) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๓ 
 ๑๙) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๔ 
 ๒๐) นายคมสัน  สอโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๔ 
 ๒๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๕ 
 ๒๒) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๖ 
 ๒๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๒/๖ 
 ๒๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๑ 
 ๒๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๑ 
 ๒๖) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๒ 
 ๒๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๒ 



๓ 

 ๒๘) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๓ 
 ๒๙) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๓ 
 ๓๐) นางช"อผกา  พิศพล   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๔ 
 ๓๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๔ 
 ๓๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๕ 
 ๓๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๕ 
 ๓๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๖ 
 ๓๕) ว"าท่ีร*อยตรีพรพิชิต  ทิทา  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๓/๖ 
 ๓๖) นางภัทรา  การนา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๑ 
 ๓๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๑ 
 ๓๘) นางพิมผกา  พิมพุฒ   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๒ 
 ๓๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๒ 
 ๔๐) นายอมร  สีหาโมก   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๓ 
 ๔๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๓ 
 ๔๒) นายอรณพ  คําแสน   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๔ 
 ๔๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๔ 
 ๔๔) นางปาริฉัตร  ไวคํา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๕ 
 ๔๕) นายปรมินทร�  รู*เจน   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๔/๕ 
 ๔๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๑ 
 ๔๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๑ 
 ๔๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๒ 
 ๔๙) นางยุวดี  รัชพันธ�    ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๒ 
 ๕๐) นายสมาน  ล้ําลอง   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๓ 
 ๕๑) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๓ 
 ๕๒) นางกอบกุล  ใจปHIา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๔ 
 ๕๓) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๔ 
 ๕๔) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๕/๕ 
 ๕๕) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๑ 
 ๕๖) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๑ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๑ 
 ๕๗) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๒ 
 ๕๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๒ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๒ 
 ๕๙) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๓ 
 ๖๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๓ 



๔ 

 ๖๑) นางอุไร  ครองผา   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๔ 
 ๖๒) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๔ 
 ๖๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๕ 
 ๖๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๕ จ"ายเงินนักเรียน ชั้น ม.๖/๕ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) รับเอกสาร และเงินค"าอุปกรณ�การเรียนและค"าเครื่องแบบนักเรียน จากงานการเงินตรวจนับ

จํานวนให*ถูกต*องครบถ*วน 
 ๒) จ"ายเงินให*กับนักเรียน/ผู*ปกครองนักเรียน แล*วให*ผู*รับเงินลงลายมือมือเป=นหลักฐาน 
 ๓) รับเอกสารหลักฐานการเรียนท่ีนักเรียนนํามาให*เพ่ิมเติม แล*วนําส"งกลุ"มบริหารงานวิชาการ 
 ๔) หลังจากจ"ายเงินเรียบร*อยแล*ว ตรวจสอบนับเงินท่ีเหลือ หลักฐานการจ"าย-รับเงินให*ถูกต*อง

สมบูรณ�แล*วนําส"งท่ีงานการเงิน 

๓. คณะกรรมการฝ0ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู*อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู  คศ.๓  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เบิกจ"ายเงินเพ่ือใช*จ"ายในกิจกรรม  จัดเตรียม ใบสําคัญรับเงิน แบบหลักฐานการจ"ายเงิน 

 ๒) จัดเตรียมเงินค"าอุปกรณ�การเรียนและค"าเครื่องแบบนักเรียน ตามจํานวนนักเรียนแต"ละห*อง
มอบให*คณะกรรมการจ"ายเงิน 

 ๓) รับเงินท่ีเหลือจากการจ"ายเงินให*กับนักเรียนจากคณะกรรมการจ"ายเงินแต"ละห*องและ
ตรวจสอบความถูกต*อง สมบูรณ�ของเอกสารหลักฐานการจ"ายเงิน หากพบปTญหาให*แจ*งคณะกรรมการจ"ายเงิน
ดําเนินการแก*ไข 

 ๔) เบิกจ"ายเงินเพ่ือใช*จ"ายในกิจกรรม 

๔. คณะกรรมการฝ0ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 



๕ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝVายบริหารต"อไป 

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�  ปTญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข*อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน*าท่ีให*แจ*งกลุ"มการบริหารงานงบประมาณฯ ทราบเพ่ือแก*ไข  และรายงานให*ผู*อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก*ไขต"อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปHIา) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


