
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๔๓  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานการประกวดวงดนตรีลูกทุ!ง 

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก!น 
ประจําป6 ๒๕๖๒ 

 
ด)วยจังหวัดขอนแก!นกําหนดจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัด

ขอนแก!น ประจําป6 ๒๕๖๒  ในวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณหน)าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก!น โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ เป>นการส!งเสริมอาชีพและเพ่ิมพูนรายได)แก!ราษฎรโดยเฉพาะ 
การเพ่ิมผลผลิตจากไหม และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ไหมให)มีมาตรฐาน เป>นท่ีเชื่อถือและแพร!หลายยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นยังเป>นการผดุงรักษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ)าน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเป>นการหารายได)
ให)จังหวัดและเหล!ากาชาดจังหวัดขอนแก!น สําหรับเป>นค!าใช)จ!ายในกิจกรรมสาธารณะประโยชน�เพ่ือช!วยเหลือ
บรรเทาทุกข� แก!ผู)ประสบภัยพิบัติ ผู)ปGวย ตลอดจนช!วยเหลือผู)ราษฎรผู)ยากไร)ในจังหวัด และการกุศลสาธารณ
ต!างๆ ซ่ึงเป>นภารกิจของจังหวัด อีกท้ังยังเป>นการส!งเสริมสนับสนุนให)เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก!น  
ได)มีเวทีแสดงความสามารถทางด)านดนตรี และการร)องเพลง ส!งเสริมให)เด็กได)ใช)เวลาว!างให)เป>นประโยชน� 

เพ่ือให)การดําเนินการดังกล!าวเป>นไปด)วยความเรียบร)อยมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ 
(๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติ
ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้ 
เป>นคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานการประกวดวงดนตรีลูกทุ!งในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก!น ประจําป6 ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปPQา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปSนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน)างานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)ศิลปะ 
         และวัฒนธรรม กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม 
ตลอดจนพิจารณาแก)ไขปVญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินการสอบไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายการฝ.กซ�อมวงดนตรีลูกทุ1ง  แดนเซอร&  นักร�อง  พิธีกร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู)อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรนพ  คําแสน     หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  ค.ศ. ๒    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๑๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยง      กรรมการ 
 ๑๓) นายปรมินทร�  รู)เจน    ครูผู)ช!วย      กรรมการ 
 ๑๔) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู)ช!วย      กรรมการ 
 ๑๕) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๑๖) นักเรียนงานโสตทัศนศึกษา/ถ!ายภาพ      กรรมการ 
 ๑๗) ลูกจ)างนักการภารโรงทุกคน        กรรมการ 
 ๑๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ)างชั่วคราว กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 



๓ 
 

 ๒๐) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ)างชั่วคราว กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผนจัดกิจกรรมในการฝ'กซ)อม  จัดเตรียมอุปกรณ�ในการทําฉาก อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ตลอดจนบันทึกภาพ วิดีโอกิจกรรม รวมท้ังจัดเก็บอุปกรณ�ต!างๆ ให)เรียบร)อย 

๓. คณะกรรมการฝ-ายอาหารและน้ําดื่ม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  ค.ศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๓) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ)างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดหาน้ําด่ืม  อาหาร  และอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให)กับนักเรียนและบุคลากรท่ีร!วม
กิจกรรม 

๔. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร   ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางชนิดาภา  โสหา    ครู  ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู  ค.ศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  จัดทําบัญชีรับจ!ายเงิน  ควบคุมการใช)จ!ายเงิน  รายงานสรุปค!าใช)จ!าย 

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�  ปVญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก)ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป>นต)นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร  ใจปPQา) 
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


