
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๐๓  /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานทําบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลข้ึนป-ใหม!  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ด0วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดให0มีการทําบุญเจริญพระพุทธมนต�  ตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช0า  
เนื่องในเทศกาลข้ึนป-ใหม!  ในวันศุกร�ท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๓  เริ่มต้ังแต!เวลา ๐๗.๓๐  น.  เป9นต0นไป  ณ   
ลานพระพุทธรูป  เพ่ือความเป9นสิริมงคลและรักษาไว0ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  เพ่ือให0การดําเนิน
กิจกรรมเป9นไปด0วยความเรียบร0อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป>าหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!ง
พระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง จึงขอแต!งต้ัง
บุคลากรต!อนี้เป9นคณะกรรมการดําเนินงานทําบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลข้ึนป-ใหม!  พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปGHา    ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน0ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให0ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน0าฝOายบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล   หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู0ช!วย        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผน  ดําเนินการจัดประดับตกแต!งธง ประดับตกแต!งสถานท่ี 

หอประพุทธรูปประจําโรงเรียน  ลานพระพุทธรูปสถานท่ีทําบุญตักบาตร  โตSะหมู!บูชา  จัดโตSะ เก0าอ้ี  
ให0เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 ๒) ดําเนินการพิธีการทางศาสนา นิมนต�พระภิกษุสงฆ�มาประกอบศาสนพิธี จัดนักเรียน 
ช!วยดําเนินการในการทําบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหาร  ประสานงานคณะกรรมการฝOายต!างๆ ในการ
ดําเนินงานร!วมกัน 

๓. คณะกรรมการฝ.ายเตรียมภัตตาหารเช�า / เครื่องไทยธรรม  อาหารว4าง/เครื่องดื่ม  
ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู คศ.๑       กรรมการ 



 ๓

 ๑๐) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๑๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒     กรรมการและเขานุการ 
 ๑๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมภัตตาหารเช0า / เครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ�  อาหารว!าง/เครื่องด่ืม   
ต0อนรับผู0มาร!วมงาน  ประสานงานคณะกรรมการฝOายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๔. คณะกรรมการฝ.ายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ. ๑         กรรมการ 
 ๓) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ0าง         กรรมการ 
 ๔) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ�            กรรมการ 
 ๕) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู0ช!วย         กรรมการ 
 ๖) นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝVกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝVกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการติดต้ังเครื่องเสียง  ระบบเสียง ระบบไฟบริเวณการจัด
กิจกรรม  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  ต!างๆ เพ่ือให0การจัดการดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย ตลอดจน
ประสานงานคณะกรรมการฝOายต!างๆ 

๕. คณะกรรมการฝ.ายบันทึกภาพ ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๓) นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝVกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๔) นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝVกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ             กรรมการ 
 ๖) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ  ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน  พร0อมท้ังเผยแพร!
บนเว็บไซต�  ประสานงานคณะกรรมการฝOายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๖. คณะกรรมการฝ.ายกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0   ครู คศ. ๒         กรรมการ 



 ๔

 ๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ. ๒         กรรมการ 
 ๔). นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) คุณครูประจําชั้นทุกคน             กรรมการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการดูแลนักเรียนเข0าร!วมกิจกรรม ประสานงาน
คณะกรรมการฝOายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๗. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นายปรมินทร  รู0เจน    ครูผู0ช!วย         กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดจตุปXจจัยถวายพระสงฆ� เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ  ประสานงานคณะกรรมการฝOายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๘. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผล ประกอบด�วย 

 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล   หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ 
                 ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู0ช!วย        กรรมการ 
 ๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝOายบริหาร 

  



 ๕

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน0าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ปXญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัยในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก0ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป9นต0นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๖  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


