
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๗ /๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 

 

ด-วยในวันศุกร�ท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป4นวันวิสาขบูชา ซ่ึงเป4นวันสําคัญวันหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา คือวันคล-ายวัน ประสูติ  ตรัสรู- และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ-า โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
จึงกําหนดจัดกิจกรรมไปวัดฟ<งธรรมะ  เวียนเทียน แสดงตนเป4นพุทธมามกะ  สมาทานศีล  ถวายทาน และ
ปฏิบัติธรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม และวัด
พระบาทภูพานคํา ต้ังแต!เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป4นต-นไป โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให-นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ท่ีจะได-รับจากวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา  นักเรียนได-เข-าร!วมปฏิบัติ
กิจกรรมด-วยตนเอง โดยความเลื่อมใสศรัทธาอย!างแท-จริงและได-มีโอกาสแสดงบทบาท และรับผิดชอบ 
ต!อกิจกรรมท่ีสําคัญนี้อย!างจริงจังและจริงใจ  เพ่ือให-การดําเนินการดังกล!าวเป4นไปด-วยความเรียบร-อยและ 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม จึงแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป4นคณะกรรมการแต!งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปFGา   ผู-อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู-อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู-อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการ     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน-ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน-ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน-ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู-อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สหีาโมก  หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให-คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให-กิจกรรมดําเนินการ 
เป4นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย  
 ๒.๑  คณะกรรมการดําเนินงาน  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
  ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู-อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู-อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๓) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน  กรรมการ 
  ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม. ๖/๒ กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น ม. ๔/๔ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๒.๒  คณะกรรมการดําเนินงาน  ณ  วัดพระบาทภูพานคํา 
  ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
  ๓) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต-นทุกคน   กรรมการ 
  ๔) นายอรุณ  บุญชู    ครูประจําชั้น ม. ๑/๔ กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครูประจําชั้น ม. ๓/๓ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี  ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการจัดสถานท่ี เป4นพิธีกร  นิมนต�พระสงฆ�  

ร!วมพิธีการทางศาสนา และนําคุณครู นักเรียน  แสดงตนเป4นพุทธมามกะ  เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม  
บันทึกภาพกิจกรรม  พร-อมท้ังเผยแพร! บนเว็บไซต�  ให-เป4นไปด-วยความเรียบร-อย 

๓. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู-อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช-ในการดําเนินกิจกรรม 
๔. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานแลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 
 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการ  ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี   ครู  คศ.  ๓     ประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู   คศ.  ๑       กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครูผู-ช!วย       กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.  ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ-าง กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร!ต!อไป 
  



 ๓

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-เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบป<ญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให-แจ-งผู-อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือ
หาแนวทางแก-ไขป<ญหาต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 


