แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
สมาคมศิษยเกา ครู ผูปกครอง
และนักเรียนฯ

ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการเทคโนโลยีฯ

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

7

7

7

7

กลุมการบริหารวิชาการ

กลุมการบริหาร
งบประมาณและ
งานบุคคล

7
กลุมการบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุมการบริหารทั่วไป

กลุมการบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

7

7

7

7

7

กลุมงานบริหารงานวิชาการ
๑. งานวางแผนงานและ
บริหารงานวิชาการ
กลุมงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู!
กลุมงานทะเบียน และ
ประเมินผลการเรียน
๔. งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน
๕. งานทะเบียน
๖. งานจัดทําสํามะโน
นักเรียน
๗. งานรับนักเรียน
กลุมงานพัฒนาและ
สงเสริมวิชาการ
๘. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๙. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
๑๐. งานพัฒนาแหล7งเรียนรู!

กลุมงานบริหารงบประมาณ
๑. งานจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
๒. งานจัดสรรงบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช!
เงินและผลการ
ดําเนินงาน
๔. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
กลุมงานบริหารการเงิน
บัญชีและพัสดุ
๕. งานบริหารการเงิน
๖ งานบริหารบัญชี
๗. งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย;
กลุมงานบริหารงานบุคคล
๘. งานวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน7ง
๙. งานสรรหาและ
การบรรจุแต7งตั้ง
๑๐. งานเสริมสร!าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ

กลุมงานบริหารงาน
กิจการนักเรียน
๑. งานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน
๒. งานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมงานสงเสริมพัฒนา
ใหนักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
๓. งานการส7งเสริมพัฒนา
ให!นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
กลุมงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
๔. งานการดําเนินงาน
ระบบดูแลช7วยเหลือ
นักเรียน
กลุมงานดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
๕. งานการดําเนินการ
ส7งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

กลุมงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม
๑. งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล!อม
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
อนามัย
๒. งานบริการสาธารณะ
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานโภชนาการ
กลุมงานประชาสัมพันธ
และโสตทัศนศึกษา
๕. งานประชาสัมพันธ;
๖. โสตทัศนศึกษา
กลุมงานชุมชนและ
ภาคีเครือขายการศึกษา
๗. งานประสานและ
พัฒนาเครือข7าย
การศึกษา
๘. งานส7งเสริมสนับสนุน
ด!านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป

กลุมงานแผนงาน
๑. งานวางแผนพัฒนา
โรงเรียน
๒. งานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค;กร
๓. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุมงานประกันคุณภาพ
๔. งานจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๕. งานคํานวณต!นทุน
ผลผลิต
๖. งานจัดระบบ
การควบคุมภายใน
หน7วยงาน
กลุมงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๗. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานหน!าที่อื่นๆ
ตามที่ได!รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
กลุมการบริหารวิชาการ

กลุมการบริหาร
งบประมาณและ
งานบุคคล

กลุมการบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุมการบริหารทั่วไป

กลุมการบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

7

7

7

7

7

๑๑. งานนิเทศการศึกษา
๑๒. งานแนะแนว
การศึกษา
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู!เรียนตามหลักสูตร
๑๔. งานส7งเสริมความรู!
ด!านวิชาการแก7ชุมชน
๑๕. งานประสานความ
ร7วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
๑๖. งานส7งเสริม และ
สนับสนุนงานวิชาการ
แก7บุคคล ครอบครัว
องค;กร หน7วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
กลุมงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๗.งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๘. ปฏิบัติงานหน!าที่อื่นๆ
ตามที่ได!รับมอบหมาย

๑๑. งานวินัยและการรักษา
วินัย
๑๒. งานออกจากราชการ
๑๓. งานดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา
กลุมงานธุรการ สารบรรณ
๑๔. งานธุรการ
๑๕. งานสารบรรณ
๑๖. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
กลุมงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๗.งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๘. ปฏิบัติงานหน!าที่อื่นๆ
ตามที่ได!รับมอบหมาย

กลุมงานป4องกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียน
๖. งานปBองกันและแก!ไข
พฤติกรรมทีไ่ ม7
เหมาะสมของนักเรียน
กลุมงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๗. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานหน!าที่อื่นๆ
ตามที่ได!รับมอบหมาย

๙. งานส7งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
จัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค;กร
หน7วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
๑๐. งานส7งเสริมและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
กลุมงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๑. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๒. ปฏิบัติงานหน!าที่อื่นๆ
ตามที่ได!รับมอบหมาย

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ดี เกง มีความสุข)

