คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๔๘ /๒๕๕๙
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙
ด0วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให0การดําเนินงานเป4นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑)
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑)
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก0ไขเพิ่มเติม
จึงแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้เป4นคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปCDา
ผู0อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิต แสนลุน
รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน0ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก
หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน0ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ กรรมการและผู0ชว" ยเลขานุการ
๑๒) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
๑๓) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
หนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให0คําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงานให0ดําเนินไปด0วย
ความเรียบร0อยบรรลุวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน0ากลุ"มงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายอมร สีหาโมก
หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ

๒
๕) นายอรณพ คําแสน
หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๖) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0ภาษาไทย
กรรมการ
๗) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๘) นายอุดม พิมพเทศ
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๙) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0ศิลปะ
กรรมการ
๑๐) นางกอบกุล ใจปCDา
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพฯ กรรมการ
๑๑) นางบัวลอง คําบึงกลาง
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0ภาษาต"างประเทศ กรรมการ
๑๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๓) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๔)นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๕)นางช"อผกา พิศพล
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๖) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๗) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๘) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๙) นางชนิกานต คะนนท
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒๐) นางสาวธิดารัตนวงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๒๑) นางสาวพิชญากร แก0วพิลา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการโรงเรียน
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร กรรมการและเลขานุการ
๒๓) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
๒๔) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
๒๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
๒๖) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ.๓
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
๒๗) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
หนาที่ พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดสรรงบประมาณสอดคล0องวิสัยทัศน พันธกิจ เปKาประสงค
กลยุทธ มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๓. คณะกรรมการเลขานุการ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นางอุไร ครองผา
นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
นางสาวชนิดาภา โสหา
นายปริญญา ศรีโบราณ
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นายสมาน ล้ําลอง

หัวหน0างานแผนงาน
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครูอัตราจ0าง
ครู คศ.๓
ครู. คศ.๓
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ
กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ

๓
หนาที่ รวบรวมข0อมูลผลการพิจารณาโครงการ กิจกรรม งบประมาณและจัดทํารูปเล"มแผนปฏิบัติ
การประจําป,ของโรงเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร"ไปยังผู0เกี่ยวข0องต"อไป
ขอให0ครูและบุคลากรที่ได0รับการแต"งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ปฏิบัติหน0าที่ที่ได0รับมอบหมายด0วยด0วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน0าที่ อย"างเต็มกําลังความสามารถ
ปฏิบัติหน0าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให0เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายบวร ใจปCDา )
ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

