
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๘๔ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนต'นแบบ 

กฟผ.: แหล งเรียนรู'เพ่ือโลกยั่งยืน  ประจําป/ ๒๕๕๘ 
 

ด'วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ได'เข'าร วมโครงการโรงเรียนต'นแบบ กฟผ.: แหล งเรียนรู'เพ่ือโลกยั่งยืน 
ภายใต'การสนับสนุนจากการไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือสนับสนุนให'เกิดองค�ความรู'ด'านพลังงาน 
และสิ่งแวดล'อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชนและสังคมผ านการขับเคลื่อน 
ของเยาวชนและสถานศึกษารอบโรงไฟฟ5า ในการนี้สถาบันสิ่งแวดล'อมไทย ในฐานะหน วยงานกลาง ท่ีทําหน'าท่ี
ผู'ประเมินโครงการฯ กําหนดการเข'าติดตามประเมินผล ครั้งท่ี ๓ ระดับ “ครัวเรือน” และ ครั้งท่ี ๔ ระดับ 
“ชุมชน” ในวันอาทิตย� ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น  เพ่ือให'การดําเนินงานไปด'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 งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมิน
โครงการโรงเรียนต'นแบบ กฟผ.: แหล งเรียนรู'เพ่ือโลกยั่งยืน  ประจําป/ ๒๕๕๘  ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู'อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู'อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางไพร�จิตร  แก'วศิริ   รองผู'อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการ  กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการ  กรรมการ 
 ๖) นายสถิต  แสนลุน   รองผู'อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู'ช วยเลขานุการ 
 ๘) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู  คศ.๓   กรรมการและผู'ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให'คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให'กิจกรรมดําเนินการ 
เปOนไปด'วยความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู'อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นางกานติมา มุลทากุล  ครูผู'ช วย     กรรมการ 



๒ 

 ๘) นางสาวพิชญากร  แก'วพิลา พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธิดารัตน� วงศ�คําจันทร� พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก'ว  ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๑๗) นายสุรพงษ�  แก'วเกษศรี  นักศึกษาฝTกประสบการณ�    กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวนวลปราง  อินทนิล นักศึกษาฝTกประสบการณ�    กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวสุธากร  ชาญกัน  นักศึกษาฝTกประสบการณ�    กรรมการ 
 ๒๐) นักเรียนแกนนํา          กรรมการ 
 ๒๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู  คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู'ช วย   กรรมการและผู'ช วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ๑) จัดสถานท่ี แสดงนิทรรศการ จัดทําเอกสาร  รวบรวมหลักฐาน ท่ีจะใช'ในการประเมิน 
  ๒) จัดเตรียม อาหารว าง น้ําด่ืม  อาหารกลางวัน พร'อมภาชนะ และอํานวยความสะดวก 

อ่ืน ๆ ให'กับคณะกรรมการและแขกผู'มาพร'อมกิจกรรม 
  ๓) บันทึกภาพ การประเมิน 

๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นางอุไร   ครองผา   ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ  ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 
๔. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ'าง     กรรมการ 
 ๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู'ช วย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

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  ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร  ใจปKLา) 
ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


