
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๒ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป+การศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

ด/วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให/ 
การดําเนินงานเป3นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป3นคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู/อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/างานแผนงานฯ   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม การดําเนินงานให/ดําเนินการ
เป3นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา    หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มูลทากุล  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๐) นายคมสัน  สอโส   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑๑)  นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ศิลปะ    กรรมการ 
 ๑๒)  นางสาวเมวดี  สุรนันท�  หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๓)  นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
 ๑๔) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๑๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๑๖)นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๑๗)นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๑๘)นางช!อผกา  พิศพล    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๒๐) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๒๑)นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๒๓) นางชนิกานต�  คะนนท�   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๒๔)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๒๕) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๖) นายปรมินทร�  รู/เจน    ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๒๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากรณ�  หัวหน/ากลุ!มงานบริหารแผนงานฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ.๓   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ.๓   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๓๐) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๓๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๒   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



๓ 

หน�าท่ี ประสานงานฝNายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  พิจารณาโครงการ กิจกรรม  จัดสรร
งบประมาณสอดคล/องวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เปOาประสงค�  กลยุทธ� มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการเลขานุการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร หัวหน/ากลุ!มงานบริหารแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู ค.ศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓         กรรมการ 
 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๖) นายปรมินทร�  รู/เจน   ครูผู/ช!วย          กรรมการ 
 ๗) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู/ช!วย          กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ.๒     กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝNายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  รวบรวมข/อมูลผลการพิจารณา
โครงการ กิจกรรม  งบประมาณและจัดทํารูปเล!มแผนปฏิบัติการประจําป+ของโรงเรียน  เพ่ือเสนอขอความเห็น
ขอบต!อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเผยแพร!ไปยังผู/เก่ียวข/องต!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�  ปRญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ!มการบริหารงานแผนงานฯ ทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก/ไขต!อไป 

 ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป3นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร ใจปEFา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


