
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๕ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ด0วยองค�การอนามัยโลกได0กําหนดให0วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป, เป7นวันงดสูบบุหรี่โลก ซ่ึงใน 
ป, ๒๕๕๙ นี้ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได0กําหนดประเด็นในการรณรงค�ภายใต0คําขวัญ  วนังดสบูบุหรีโ่ลก  
คือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ  ลดภัยเงียบ ลดโรค” (Get ready for plain packaging)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
ได0จัดกิจกรรมจัดป<ายนิเทศ  อบรมให0ความรู0เรื่องพิษภัยของบุหรี่ สารเสพติด และการจราจร นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต0น วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คาบท่ี ๗ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คาบท่ี ๗ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เพ่ือให0กิจกรรมดําเนินไปด0วย
ความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม จึงแต งต้ังบุคคลต อไปนี้เป7นคณะกรรมการแต งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด3วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน?พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปEFา   ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการ     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุ มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน0ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน0ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน0ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู0อํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สหีาโมก  หัวหน0ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู0ช วยเลขานุการ 

มีหน3าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให0คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให0กิจกรรมดําเนินการ 
เป7นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด3วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู0อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 



 ๒

 ๔) นางบัวลอง  พรนิคม  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 
 ๗) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0 ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 
 ๘) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวชนิกานต� คะนนท� ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส  ครูผู0ช วย    กรรมการ 
 ๑๒) นายเจษฎา  คําผาสุข  นักศึกษาฝRกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๑๓) นายสุมิตร  วงษ�แดง  นักศึกษาฝRกประสบการณ�   กรรมการ 
 ๑๔) ครูประจําชั้นทุกคน       กรรมการ 
 ๑๕) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู ค.ศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน3าท่ี 
 ๑) ประชาสัมพันธ� ให0นักเรียนทราบและเห็นความสําคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก ให0นักเรียนจัด

ป<ายนิเทศในห0องเรียน 
 ๒) จัดกิจกรรม ประสานงานกับกรรมการฝSายต างๆ ให0กิจกรรมดําเนินไปตามจุดประสงค� 
 ๓) กํากับ  ติดตาม ดูแลนักเรียนประจําชั้นเข0าร วมกิจกรรม 

๓. คณะกรรมการฝEายสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ?  ประกอบด3วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน0ากลุ มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๘) นางสาวธิดารัตน�วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๙) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๐) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
 ๑๒) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๖) นักการภารโรงทุกคน             กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู0ช วย   กรรมการและผู0ช วยเลขานุการ 

มีหน3าท่ี จัดประดับตกแต งสถานท่ีหอประชุม  เก0าอ้ี  โตVะ  ให0เพียงพอสําหรับบุคลากรร วมกิจกรรม  
และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพร0อมท้ังจัดระบบแสง เสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพ
กิจกรรม พร0อมท้ังเผยแพร บนเว็บไซต� 



 ๓

๔. คณะกรรมการฝEายการเงิน  ประกอบด3วย 
 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   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 กรรมการและผู0ช วยเลขานุการ 
มีหน3าท่ี เบิกจ ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช0ในการดําเนินกิจกรรม 
๕. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานแลการจัดกิจกรรม  ประกอบด3วย 
 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการ  ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต� คะนนท�   ครู ค.ศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน3าท่ี  ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร ต อไป 

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน0าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดีแก ทางราชการ
สืบไป  หากพบปWญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให0แจ0งผู0อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางแก0ไข
ปWญหาต อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปEFา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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มูลนิธิรณรงค?เพ่ือการไมMสูบบุหร่ี โทร. 0-2278-1828 


