
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๕๐/ ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มงานตามโครงสร'างการบริหาร 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๔๙/ ๒๕๖๑  เรือ่ง  แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ี 

รองผู'อํานวยการโรงเรียน หัวหน'ากลุ!มบริหารงานตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เพ่ือให'การดําเนินงานตามโครงสร'างการบรหิารโรงเรียน เป3นไปด'วยความ
เรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  จึงแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้ปฏิบัติหน'าท่ี 
หัวหน'ากลุ!มงานตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 ๑) กลุ�มการบริหารงานวิชาการ 

  นายอรณพ  คําแสน    หัวหน�ากลุ�มการบริหารงานวิชาการ 
  กลุ�มงานบริหารงานวิชาการ 
  นายอรณพ  คําแสน    หัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานวิชาการ 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ 
  กลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู� 
  นางนิตยาพร  กินบุญ   หัวหน�ากลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและ 
          การจัดกระบวนการเรียนรู� 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู' 

  



๒ 

  กลุ�มงานทะเบียน และประเมินผลการเรียน 
  นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  หัวหน�ากลุ�มงานทะเบียน และประเมินผลการเรียน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
   ๒) งานทะเบียนนักเรียน 
   ๓) งานจัดทําสํามะโนผู'เรียน 
   ๔) งานรับนักเรียน 
  กลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมวิชาการ 
  นางวิลาสินี  พรรคพิง    กลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมวิชาการ 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๒) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ๓) งานพัฒนาแหล!งการเรียนรู' 
   ๔) งานนิเทศการศึกษา 
   ๕) งานแนะแนวการศึกษา 
   ๖) งานกิจกรรมพัฒนาผู'เรียนตามหลักสูตร 
   ๗) งานส!งเสริมความรู'ทางวิชาการแก!ชุมชน 
   ๘) งานประสานความร!วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 

และองค�กรอ่ืน 
   ๙) งานส!งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก!บุคคล ครอบครัว องค�กร  

หน!วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  นางสาวกันย-ชิสา  สามารถ  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
   ๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 ๒) การบริหารงานงบประมาณ  และงานบุคคล 

  นางอุไร  ครองผา    หัวหน�ากลุ�มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 
  



๓ 

  กลุ�มงานบริหารงบประมาณ 
  นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  หัวหน�ากลุ�มงานบริหารงบประมาณ 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
    การวิเคราะห�และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    การจัดทําแผนกลยุทธ�หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
    การวิเคราะห�ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   ๒) งานจัดสรรงบประมาณ 
    การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
    การเบิกจ!ายและการอนุมัติงบประมาณ 
    การโอนเงินงบประมาณ 
   ๓) งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช'เงิน 

และผลการดําเนินงาน 
    การตรวจสอบติดตามการใช'เงินและผลการดําเนินงาน 
    การประเมินผลการใช'เงินและผลการดําเนินงาน 
   ๔) งานระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    การจัดการทรัพยากร 
    การระดมทรัพยากร  
    การจัดหารายได'และผลประโยชน� 
    กองทุนกู'ยืมเพ่ือการศึกษา 
    กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
  กลุ�มงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  นางอุไร  ครองผา    หัวหน�ากลุ�มงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานบริหารการเงิน 
    การเบิกเงินจากคลัง 
    การรับเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน 
    การจ!ายเงิน 
    การนําส!งเงิน 
    การกันเงินไว'เบิกเหลื่อมปG 

  



๔ 

   ๒) งานบริหารบัญชี 
    การจัดทําบัญชีการเงิน 
    การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ�บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
   ๓) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
    การจัดทําระบบฐานข'อมูลสินทรัพย�ของสถานศึกษา 
    การจัดหาพัสดุ 
    การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ'าง 
    การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน!ายพัสดุ 
  กลุ�มงานธุรการสารบรรณ 
  นางพัชนียา  ไชยรัตน-   หัวหน�ากลุ�มงานธุรการสารบรรณ 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานธุรการ 
   ๒) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  นางสาวนันท-นภัสน-  สารพินิจ หัวหน�ากลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑)งานประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ 
   ๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 
  กลุ�มงานบริหารงานบุคคล 
  นางสาวจันทร-เพ็ญ  ไชยเวช  หัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานบุคคล 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!ง 
   ๒) งานสรรหาและการบรรจุแต!งต้ัง 
   ๓) งานเสริมสร'างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   ๔) งานวินัยและการรักษาวินัย 
   ๕) งานออกจากราชการ 
   ๖) งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
   ๗) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

  



๕ 

 ๓) การบริหารงานกิจการนักเรียน 

  กลุ�มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
  นายอมร  สีหาโมก    หัวหน�ากลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
   ๒) งานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  กลุ�มงานส�งเสริมพัฒนาให�นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  นางสิริกาญจน-  ผาโคตร   หัวหน�ากลุ�มงานส�งเสริมพัฒนาให�นักเรียนมีวินัย 
          คุณธรรม จริยธรรม 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานการส!งเสริมพัฒนาให'นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  กลุ�มงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
  นายเชฐกร  ประชาโรจน-  หัวหน�ากลุ�มงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานการดําเนินงานระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน 
  กลุ�มงานการดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  นางจุฑารัตน-  สมมาตย-  หัวหน�ากลุ�มงานการดําเนินการส�งเสริมประชาธิปไตย 
         ในโรงเรียน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานการดําเนินการส!งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กลุ�มป7องกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของนักเรียน 
  นายสานิตย-  มหาหิงค-  หัวหน�ากลุ�มป7องกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม 
         ของนักเรียน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานปKองกันและแก'ไขพฤติกรรมท่ีไม!เหมาะสมของนักเรียน 
  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  นายนุกุล  ศรีโอษฐ-   หัวหน�ากลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
   ๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

  



๖ 

 ๔) การบริหารท่ัวไป 

  นายสมบูรณ-  วงวิลาศ   หัวหน�ากลุ�มบริหารท่ัวไป 
  กลุ�มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
  นายสมบูรณ-  วงวิลาศ   หัวหน�ากลุ�มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล'อม 
  กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล หัวหน�ากลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและอนามัย 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานบริการสาธารณะ 
   ๒) งานอนามัยโรงเรียน 
   ๓) งานโภชนาการ 
  กลุ�มงานประชาสัมพันธ-และโสตทัศนศึกษา 
  นางปาริฉัตต-  ไวคํา    หัวหน�ากลุ�มงานประชาสัมพันธ-และโสตทัศนศึกษา 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประชาสัมพันธ� 
   ๒) งานโสตทัศนศึกษา 
  กลุ�มงานประสานงานชุมชนและภาคีเครือข�ายการศึกษา 
  นางสาวศศิกานต-  ยามสุข  หัวหน�ากลุ�มงานประสานงานชุมชนและ 
          ภาคีเครือข�ายการศึกษา 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประสานและพัฒนาเครือข!ายการศึกษา 
   ๒) งานส!งเสริมสนับสนุนด'านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
   ๓) งานส!งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  

องค�กรหน!วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   ๔) งานส!งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 
   ๕) งานท่ีไม!ได'ระบุไว'ในงานอ่ืน 
  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  นางสาวเมวดี  สุรนันท-   หัวหน�ากลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประเมินผลการดําเนินงานบริหารท่ัวไป 
   ๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 



๗ 

 ๕) การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  นางภัทราภรณ-  ลิมป@นิศากร  หัวหน�ากลุ�มบริหารงานแผนงานและ 
          ประกันคุณภาพการศึกษา 
  กลุ�มงานแผนงาน 
  นางสาวพัชราภรณ-  เพ่ิมยินดี หัวหน�ากลุ�มงานแผนงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
   ๒) งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร 
   ๓) งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  กลุ�มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  นางอุทัยรัตน-  เอ่ียมศรี   หัวหน�างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษา 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๒) การคํานวณต'นทุนผลผลิต 
   ๓) งานจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงาน 
  กลุ�มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล หัวหน�างานประเมินผลการดําเนินงาน 
   ประกอบด'วยงาน 
   ๑) งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

ขอให'บุคคลท่ีได'รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายด'วยเรียบร'อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน'าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน'าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให'เกิดผลดีแก!ทาง
ราชการสืบไป  ถ'าพบข'อผิดพลาดในการพิมพ�  ปLญหาข'อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข'อสงสัยในการปฏิบัติ
หน'าท่ีให'แจ'งผู'อํานวยการโรงเรียนทราบหาแนวทางการแก'ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป3นต'นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  ๖  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นายบวร  ใจปMNา ) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


