
ประวัติการจัดสร้างพระพระพุทธรูป และหอพระ, แท่นเชิญธงชาติ, แทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10 ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แบบ 2 ชั้น 5 ห้อง 2 ห้องน้ำ ราคา 9,900,000 บาท โดยนายทองปอนด์  สาดอ่อน 
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้ของบประมาณในการจัดสร้าง เพ่ือให้
องค์ประกอบของสำนักงานเป็นแบบราชการ มีหอพระ เสาเชิญธงชาติ และฐานประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ในปี 2559 นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ได้หารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในการดำเนินการจัดสร้างหอพระประจำสำนักงานขึ้น 
ประมาณการในการจัดสร้าง จำนวน 458,400 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา และสหวิทยาเขตท้ัง 6 สหวิทยาเขต ดังนี้  (1.) สหวิทยาเขตริมกก จำนวน  
100,000 บาท (2.) สหวิทยาเขตเบญจมิตร จำนวน 100,000 บาท (3.) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  
จำนวน 50,000 บาท (4.) สหวิทยาเขตอิงโขง จำนวน 50,000 บาท (5.) สหวิทยาเขตภูกามยาว จำนวน
50,000 บาท (6.) สหวิทยาเขตภูลังกา จำนวน 50,000 บาท (7.) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 
58,400 บาท 
 การออกแบบแปลนและพิมพ์เขียว โดยนายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว   ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ
บริษัทสิทธิวงค์ อาร์ต – เฟรม จำกัด (สล่าพิชิต  สิทธิวงค์) เป็นผู้รับจ้างทำ เริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2560 และแล้วเสร็จวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 45 
วัน 
 สำหรับการหล่อพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พระยิ้ม) ได้รับ
ความเมตตาจากท่านพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย  ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการ
เตรียมการหล่อพระ และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทธยาน    
(ดอยอินทรีย์)  เป็นผู้ดำเนินการจัดหาแบบพิมพ์พระ สำหรับหล่อพระพุทธรูปและได้รับเมตตาจากพระเทพมสิ
ทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานพิธีในการทำพิธีหล่อพระพุทธรูป ในวันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 แรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา  ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้ หล่อเสร็จภายในหนึ่งวัน 
โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานพิธีแต่อย่างใด และพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ได้ตั้งชื่อพุทธรูปสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยนามว่า “พระปัญญารัตนากร” ซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปประจำ
สำนักงานที่จะเป็นมิ่งขวัญ นำความผาสุข   ความร่มเย็น ความเป็นมงคล ความเจริญยิ่งยศ มหาศาล ในกิจการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สืบไป 
 ในปี 2560 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยนายมนต์ชัย  ปาณธูป 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้อนุมัติให้บริษัทสิทธิวงค์ อาร์ต – เฟรม จำกัด 
จัดทำฐานเชิญธงชาติไทย, ฐานประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ จำนวน 320,000 
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 100 ,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 100 ,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้เริ่มการก่อสร้าง ใน
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแล้วเสร็จในวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 60 วัน 
  



 ในการดำเนินงานก่อสร้างหอพระ, แท่นเชิญธงชาติ, แทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวม 3 รายการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดเป็นอย่างดียิ ่ง รวมงบประมาณใน     
การดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 778,400บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 ในปี 2561ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ได้จัดพิธีเบิกเนตรพระปัญญา
รัตนากร และจัดทำพิธีทอดผ้าป่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยอดบริจาคทั้งหมด จำนวน 119,204.50
บาท (หนึ ่งแสนหนึ่งหมื ่นเก้าพันสองร้อยสี ่บาทห้าสิบสตางค์ถ้วน)  โดยมีท่านพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี          
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมนต์ชัย  ปาณธูป เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน 
    การบันทึกหลักฐานประวัติในการก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นบุญปัจจัยอธิฐานให้กุศลบุญทั้งหลายทั้งปวง    
จงประสบพบแต่สิ่งดี ทั้งกาย วาจา ใจ มีความมั่งมี มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทอง ลูกหลานสืบทอดสกุล เป็นพลัง
มหาศาลต้านสิ่งชั่วร้าย  ปราศจากศัตรูตลอดไป 
 
 
 
               นายเรืองชัย  ตามรภาค จดบันทึก 
              28 กุมภาพันธ์ 2561 


