
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๖  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

 

ด.วยวันอาสาฬหบูชา  คือวันท่ีพระพุทธเจ.าได.ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป3นครั้งแรก หลังจากตรัสรู.
ได. ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระป5ญจวัคคีย�ท้ัง ๕ ได.แก! พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ 
พระมหานามะ และพระอัสสชิ ท่ีป9าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว.นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ 
ได.บรรลุธรรมและขอบวชเป3นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว!าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค�สาม
บริบูรณ�ครั้งแรกในโลก คือมีท้ังพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ� ซ่ึงเหตุการณ�นี้เกิดข้ึนก!อนพุทธศักราช ๔๕ ปB 
ท้ังนี้พระธรรมท่ีพระพุทธเจ.าทรงแสดงแก!ป5ญจวัคคีย�ท้ัง ๕ เรียกว!า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว!า พระสูตร
แห!งการหมุนวงล.อธรรม ซ่ึงหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ�แรกท่ีพระองค�ทรงแสดงจบลง พระอัญญา
โกณฑัญญะก็ได.ดวงตาเห็นธรรม สําเร็จเป3นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป3นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ.าก็ได.ประทานอุปสมบทให.ด.วยวิธีท่ีเรียกว!า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได.เป3น  
พระอริยสงฆ�องค�แรกในพระพุทธศาสนา ต!อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ  
ก็ได.ดวงตาเห็นธรรม และได.อุปสมบทตามลําดับ ในปB พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพฤหัสบดี 
ท่ี ๓๐ กรกฎาคม  กลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม  กําหนดจัดกิจกรรมไปวัด 
เวียนเทียน สมาทานศีล ถวายเทียนพรรษาและผ.าอาบน้ําฝน ในวันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ต้ังแต!เวลา  
๐๙.๐๐  น.  เป3นต.นไป  ณ วัดพระบาทภูพานคํา  เพ่ือให.การจัดกิจกรรมดําเนินไปด.วยความเรียบร.อย และ 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข.าราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข.าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องใน 
วันอาสาฬหบูชา ประจําปBการศึกษา  ๒๕๕๘  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปPQา   ผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู.อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิต  แสนลุน  รองผู.อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการ   กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการ   กรรมการ 
 ๖) นางไพร�จิตร  แก.วศิริ  รองผู.อํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปSนิศากร  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให.กิจกรรมดําเนิน 
เป3นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) รองไพร�จิตร  แก.วศิริ   รองผู.อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปSนิศากร ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๖) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๗) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู.ช!วย    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ.าง    กรรมการ 
 ๑๑) คณะกรรมการนักเรียนทุกคน     กรรมการ 
 ๑๒) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๑, ๒  ทุกคน   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ/ายประดับตกแต1งรถแห1เทียนพรรษา  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู.ช!วย    กรรมการ 
 ๕) คณะกรรมการนักเรียนทุกคน     กรรมการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ.าง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียม ตกแต!งรถแห!เทียนพรรษา ให.เรียบร.อยสวยงาม 

๔. คณะกรรมการฝ/ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปPQา   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี รับบริจาคจตุป5จจัย จากคณะครู นักเรียน บุคลากร และนักเรียนทุกคน  พร.อมจัดซ้ือ 
เทียนพรรษา  ผ.าอาบน้ําฝน และเครื่องไทยธรรม เพ่ือถวายวัด ให.เรียบร.อย 

  



๓ 

๕. คณะกรรมการฝ/ายโสตทัศนูปกรณ&และถ1ายภาพ 

 ๑) นางปาริฉัตร  ไวคํา   ครู  คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ       กรรมการ 
  ๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ.าง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี บันทึกภาพ  กิจกรรม และเผยแพร!บนเว็บไซต� ของโรงเรียน 

ขอให.ครูและบุคลากรท่ีได.รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน.าท่ีท่ีได.รับมอบหมายด.วยเรียบร.อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน.าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน.าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให.เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร   ใจปPQา) 
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


