
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๓/ ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน หัวหน'ากลุ!มบริหารงาน 

ตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๓๓/ ๒๕๕๙  เรือ่งแต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ี

หัวหน'ากลุ!มบริหารตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เนื่องจากมีข'าราชการครูเกษียณอายุราชการ  เพ่ือให'การดําเนินงานตามโครงสร'างการบรหิารโรงเรียน เป8นไป
ด'วยความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม จึงยกเลิกตามคําสั่งโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๓๓/ ๒๕๕๙  และแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน'ากลุ!มบริหารตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

๑. นายบวร  ใจป�า  ผู�อํานวยการโรงเรียน 
 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีผู'อํานวยการโรงเรียน  บังคับบัญชาข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแล
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  กิจการของโรงเรียน  งบประมาณ  งานบุคคล  บริหารท่ัวไป   
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๒. นายสถิตย)  แสนลุน  รองผู�อํานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนกลุ,มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารงบประมาณและ

บุคคล  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของสถานศึกษา   
การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 
  



๒ 
 

๓. นางอุไร  ครองผา ครู  ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�ากลุ,ม
บริหารงานงบประมาณและบุคคล 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  โดยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มบริหารงบประมาณและบุคคล  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน/รองผู'อํานวยการ
โรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแล
เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๔. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา  รองผู�อํานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนกลุ,มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารกิจการนักเรียน  

ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  การวางแผน 
การปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๕. นายอมร  สีหาโมก ครู  ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�ากลุ,ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�ากลุ,มบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหาร

กิจการนักเรียน  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน/รองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วย
บริหารกิจการของโรงเรียน  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียน งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๖. นายพฤทธิ์พล  ชารี รองผู�อํานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการ
โรงเรียนกลุ,มบริหารท่ัวไป 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารท่ัวไป  ตามท่ีได'รับ

มอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  การวางแผน การปฏิบัติงาน  
การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๗. นายสมบูรณ)  วงวิลาศ ครู  ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�า 
กลุ,มบริหารท่ัวไป 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารท่ัวไป  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารท่ัวไป  ตามท่ีได'รับ

มอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน/รองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  
การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 
  



๓ 
 

๘. นายอรณพ  คําแสน  ครู  คศ.๓ ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�ากลุ,ม
บริหารงานวิชาการ 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารวิชาการ  

ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน/รองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการ 
ของโรงเรียน  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๙. นางจุลรัตน)  วุฒิวรรณ ครู  คศ.๓  ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการโรงเรียน 
กลุ,มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารแผนงานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของ
โรงเรียน  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

๑๐. นางภัทราภรณ)  ลิมป@นิศากร  ครู  คศ.๓ ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�ากลุ,ม
บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 หัวหน'ากลุ!มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!ม

บริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน/ปฏิบัติ
หน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของโรงเรียน  การวางแผนการปฏิบัติงาน   
การควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา   
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง 

ขอให'คุณครูและบุคลากรท่ีได'รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายด'วยเรียบร'อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน'าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน'าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให'เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  ถ'าพบข'อผิดพลาดในการพิมพ�  ปFญหาข'อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข'อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน'าท่ีให'แจ'งผู'อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางการแก'ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!วันท่ี  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สั่ง ณ วันท่ี  ๙  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
( นายบวร  ใจปGHา ) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  



๔ 

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน)พิทยาคม 
 

สมาคมศิษย)เก,า ครู ผู�ปกครอง 
และนักเรียนฯ �� ผู�อํานวยการโรงเรียน �� คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

     
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ    คณะกรรมการเทคโนโลยีฯ 

     
 

รองผู�อํานวยการ
โรงเรียน 

 
รองผู�อํานวยการ

โรงเรียน 
 

รองผู�อํานวยการ
โรงเรียน 

 
รองผู�อํานวยการ

โรงเรียน 
 รองผู�อํานวยการ

โรงเรียน 

7  7  7  7  7 

กลุ,มการบริหารวิชาการ  
กลุ,มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ,มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ,มการบริหารทั่วไป 
 กลุ,มการบริหาร

แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

7 

 

7 

 

7 

 

7   
กลุ,มงานบริหารงานวิชาการ 
๑. งานวางแผนงานและ

บริหารงานวิชาการ 
กลุ,มงานพัฒนาหลกัสูตร
และกระบวนการจัดการ

เรียนรู� 
๒. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. งานพัฒนา

กระบวนการเรียนรู' 
กลุ,มงานทะเบียน และ
ประเมินผลการเรียน 

๔. งานวัดผล ประเมินผล  
และเทียบโอนผลการเรียน 

๕. งานทะเบียน 
๖. งานจัดทําสํามะโน

นักเรียน 
๗. งานรับนักเรียน 

กลุ,มงานพัฒนาและ 
ส,งเสริมวิชาการ 

๘. งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๙. งานพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

๑๐. งานพัฒนาแหล!งเรยีนรู' 

 กลุ,มงานบริหารงบประมาณ 
๑. งานจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ 
๒. งานจัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ  

ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใช'
เงินและผลการ
ดําเนินงาน 

๔. งานระดมทรัพยากร  
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

กลุ,มงานบริหารการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

๕. งานบริหารการเงิน 
๖ งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสด ุ

และสินทรัพย� 
กลุ,มงานบริหารงานบุคคล 

๘. งานวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน!ง 

๙. งานสรรหาและ 
การบรรจุแต!งตั้ง 

๑๐. งานเสริมสร'าง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตริาชการ 

 กลุ,มงานบริหารงาน 
กิจการนกัเรียน 

๑. งานการวางแผนงาน
กิจการนักเรยีน 

๒. งานการบริหารงาน
กิจการนักเรยีน 

กลุ,มงานส,งเสริมพัฒนา 
ให�นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 
๓. งานการส!งเสริมพัฒนา

ให'นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
กลุ,มงานระบบดูแล 
ช,วยเหลือนักเรียน 

๔. งานการดําเนินงาน
ระบบดูแลช!วยเหลือ
นักเรียน 

กลุ,มงานดําเนนิการส,งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๕. งานการดําเนินการ
ส!งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

 

 กลุ,มงานอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล�อม 

๑. งานดูแลอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล'อม 

กลุ,มงานส,งเสริมสขุภาพ
อนามัย 

๒. งานบริการสาธารณะ 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 
๔. งานโภชนาการ 

กลุ,มงานประชาสมัพันธ) 
และโสตทัศนศึกษา 

๕. งานประชาสัมพันธ� 
๖. โสตทัศนศึกษา 

กลุ,มงานชุมชนและ 
ภาคีเครือข,ายการศึกษา 

๗. งานประสานและ
พัฒนาเครือข!าย
การศึกษา 

๘. งานส!งเสรมิสนับสนุน 
ด'านวิชาการ 
งบประมาณ  บุคลากร 
และบรหิารท่ัวไป 

 

 กลุ,มงานแผนงาน 
๑. งานวางแผนพัฒนา

โรงเรียน 
๒. งานจัดระบบการ

บริหารและพัฒนา
องค�กร 

๓. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ,มงานประกันคุณภาพ 
๔. งานจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 
๕. งานคํานวณต'นทุน

ผลผลติ 
๖. งานจัดระบบ 

การควบคุมภายใน
หน!วยงาน 
กลุ,มงานประเมนิผล 

การดําเนินงาน 
๗. งานประเมินผล 

การดําเนินงาน 
๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีได'รับมอบหมาย 



๕ 

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน)พิทยาคม 
 

กลุ,มการบริหารวิชาการ  
กลุ,มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ,มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ,มการบริหารทั่วไป 
 กลุ,มการบริหาร

แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

7 

 

7 

 

7 

 

7   
๑๑. งานนิเทศการศึกษา 
๑๒. งานแนะแนว

การศึกษา 
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนา

ผู'เรยีนตามหลักสูตร 
๑๔. งานส!งเสรมิความรู' 

ด'านวิชาการแก!ชุมชน 
๑๕. งานประสานความ

ร!วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

๑๖. งานส!งเสรมิ และ
สนับสนุนงานวิชาการ
แก!บุคคล ครอบครัว 
องค�กร หน!วยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

กลุ,มงานประเมนิผล 
การดําเนินงาน 

๑๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 ๑๑. งานวินัยและการรักษา
วินัย 

๑๒. งานออกจากราชการ 
๑๓. งานดูแลรักษา 

ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา 

กลุ,มงานธุรการ สารบรรณ 
๑๔. งานธุรการ 
๑๕. งานสารบรรณ 
๑๖. งานเลขานุการ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
กลุ,มงานประเมนิผล 

การดําเนินงาน 
๑๗. งานประเมินผล 

การดําเนินงาน 
๑๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 กลุ,มงานปEองกันและแก�ไข
พฤติกรรมท่ีไม,เหมาะสม 

ของนักเรียน 
๖. งานปLองกันและแก'ไข

พฤติกรรมท่ีไม!
เหมาะสมของนักเรยีน 
กลุ,มงานประเมนิผล 

การดําเนินงาน 
๗. งานประเมินผล 

การดําเนินงาน 
๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 ๙. งานส!งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
จัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน  องค�กร
หน!วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

๑๐. งานส!งเสรมิและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

กลุ,มงานประเมนิผล 
การดําเนินงาน 

๑๑. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๒. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

  

� 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ดี  เก,ง  มีความสุข) 

 


