คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๗๗ /๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
ด-วยในวันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป4นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป4นวันสําคัญวันหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา คือวันคล-ายวัน ประสูติ ตรัสรู- และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ-า โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
จึงกําหนดจัดกิจกรรมไปวัดฟ<งธรรมะ เวียนเทียน แสดงตนเป4นพุทธมามกะ สมาทานศีล ถวายทาน และ
ปฏิบัติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม และวัด
พระบาทภูพานคํา ตั้งแต!เวลา ๑๓.๐๐ น. เป4นต-นไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให-นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะได-รับจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนได-เข-าร!วมปฏิบัติ
กิจกรรมด-วยตนเอง โดยความเลื่อมใสศรัทธาอย!างแท-จริงและได-มีโอกาสแสดงบทบาท และรับผิดชอบ
ต!อกิจกรรมที่สําคัญนี้อย!างจริงจังและจริงใจ เพื่อให-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 และที่แก-ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เป4นคณะกรรมการแต!งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปFGา
ผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการ
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน-ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน-ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร หัวหน-ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู-อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอมร สีหาโมก หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู-ชว! ยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให-กิจกรรมดําเนินการ
เป4นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
๑) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
กรรมการ
๔) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครูประจําชั้น ม. ๖/๒
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครูประจําชั้น ม. ๔/๔
กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงาน ณ วัดพระบาทภูพานคํา
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการ
รองประธานกรรมการ
๓) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต-นทุกคน
กรรมการ
๔) นายอรุณ บุญชู
ครูประจําชั้น ม. ๑/๔
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครูประจําชั้น ม. ๓/๓
กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการจัดสถานที่ เป4นพิธีกร นิมนตพระสงฆ
ร!วมพิธีการทางศาสนา และนําคุณครู นักเรียน แสดงตนเป4นพุทธมามกะ เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม
บันทึกภาพกิจกรรม พร-อมทั้งเผยแพร! บนเว็บไซต ให-เป4นไปด-วยความเรียบร-อย
๓. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู-อํานวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
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) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๑
กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช-ในการดําเนินกิจกรรม
๔. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานแลการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน-าที่รองผู-อํานวยการ
ที่ปรึกษา
๒) นายพงษศิริ 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
มีหนาที่ ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร!ต!อไป

๓
ขอให-ครูและบุคลากรที่ได-รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน-าที่ที่ได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน-าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน-าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให-เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบป<ญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด ให-แจ-งผู-อํานวยการโรงเรียนทราบเพื่อ
หาแนวทางแก-ไขป<ญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปFGา)
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

