
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๘๓  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต"งต้ังข%าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร%างการบริหารงาน 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป-การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด%วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม มีบทบาทหน%าท่ีขอบข"ายและภารกิจบริหารและการจัดการศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพการของผู%เรียน  จึงกําหนดโครงสร%างการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  คือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณและบุคคล  การบริหารกิจงานการนักเรียน  การบริหาร
ท่ัวไปและการบริหารงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให%การบริหารจัดการศึกษาตาม
ภาระหน%าท่ีของสถานศึกษาท่ีบัญญัติไว%ในกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข%อง ดําเนินไปด%วยความ
เรียบร%อยและมีประสิทธภิาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และ 
ท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรือ่ง  การมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ%างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปGนแต"งต้ังข%าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน 
ตามโครงสร%างการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป-การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 สมาคมศิษย'เก*า ครู ผู�ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน%ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน%ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 



๒ 

 ๘) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานวิชาการ 
กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 

 ๑๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช หัวหน%ากลุ"มงานบุคคล 
กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให%คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก%ไขปOญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให%ดําเนินไปด%วยความเรียบร%อยและมีประสิทธิภาพ 
และประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  เปGนคนดี  คนเก"ง  อยู"ในสังคมอย"างมีความสุข 

๒. คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปHIา    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๘) นางช"อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๐) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๓) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๔) ว"าท่ีร%อยตรีพรพิชิต  ทิทา   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๕) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑       กรรมการ 



๓ 

 ๑๖) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู%ช"วย        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู%ช"วย        กรรมการ 
 ๑๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
 ๒๐) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  ครู คศ.๓    กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตามบทบาท  หน%าท่ี  ความรับผิดชอบ ขอบข"ายและภารกิจ  องกลุ"มบริหารงานวิชาการ
ตามท่ีกําหนดไว%ในแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  และประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืน
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เปGนคนดี  คนเก"ง   
อยู"ในสังคมอย"างมีความสุข 

 กลุ"มงานบริหารงานวิชาการ 
  ๑) งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ 
 กลุ"มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู% 
  ๒) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู% 
  ๔) งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
  ๕) งานทะเบียนนักเรียน 
  ๖) งานจัดทําสํามะโนผู%เรียน 
  ๗) งานรับนักเรียน 
 กลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมวิชาการ 
  ๘) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๙) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ๑๐) งานพัฒนาแหล"งการเรียนรู% 
  ๑๑) งานนิเทศการศึกษา 
  ๑๒) งานแนะแนวการศึกษา 
  ๑๓) งานกิจกรรมพัฒนาผู%เรียนตามหลักสูตร 
  ๑๔) งานส"งเสริมความรู%ทางวิชาการแก"ชุมชน 
  ๑๕) งานประสานความร"วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 
  ๑๖) งานส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก"บุคคล ครอบครัว องค�กร  

หน"วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  



๔ 

 กลุ"มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
 ๑๗) การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
 ๑๘) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานงบประมาณ  และงานบุคคล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานงบประมาณ  และงานบุคคล 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๐) นายปรมินทร�  รู%เจน    ครูผู%ช"วย        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ%าง       กรรมการ 
 ๑๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๓    กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตามบทบาท  หน%าท่ี  ความรับผิดชอบ ขอบข"ายและภารกิจของกลุ"มบริหารงานงบประมาณ
และงานบุคคลตามท่ีกําหนดไว%ในแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  และประสานงานกับกลุ"ม
บริหารงานอ่ืนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เปGนคนดี  
คนเก"ง  อยู"ในสังคมอย"างมีความสุข 

 กลุ"มงานบริหารงบประมาณ 
  ๑) งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
   การวิเคราะห�และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   การจัดทําแผนกลยุทธ�หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
   การวิเคราะห�ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 



๕ 

  ๒) งานจัดสรรงบประมาณ 
   การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
   การเบิกจ"ายและการอนุมัติงบประมาณ 
   การโอนเงินงบประมาณ 
  ๓) งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช%เงินและผลการดําเนินงาน 
   การตรวจสอบติดตามการใช%เงินและผลการดําเนินงาน 
   การประเมินผลการใช%เงินและผลการดําเนินงาน 
  ๔) งานระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   การจัดการทรัพยากร 
   การระดมทรัพยากร  
   การจัดหารายได%และผลประโยชน� 
   กองทุนกู%ยืมเพ่ือการศึกษา 
   กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
 กลุ"มงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  ๕) งานบริหารการเงิน 
   การเบิกเงินจากคลัง 
   การรับเงิน 
   การเก็บรักษาเงิน 
   การจ"ายเงิน 
   การนําส"งเงิน 
   การกันเงินไว%เบิกเหลื่อมป- 
  ๖) งานบริหารบัญชี 
   การจัดทําบัญชีการเงิน 
   การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ�บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  ๗) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
   การจัดทําระบบฐานข%อมูลสินทรัพย�ของสถานศึกษา 
   การจัดหาพัสดุ 
   การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ%าง 
   การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน"ายพัสดุ 
 กลุ"มงานธุรการสารบรรณ 
  ๘) งานธุรการ 
  ๙) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖ 

 กลุ"มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๑๐) การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ 
  ๑๑) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 
 การบริหารงานบุคคล 
 กลุ"มงานบริหารงานบุคคล 
  ๑) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน"ง 
  ๒) งานสรรหาและการบรรจุแต"งต้ัง 
  ๓) งานเสริมสร%างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๔) งานวินัยและการรักษาวินัย 
  ๕) งานออกจากราชการ 
  ๖) งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
  ๗) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน%ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต%   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑    กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 



๗ 

มีหน�าท่ี ตามบทบาท  หน%าท่ี  ความรับผิดชอบ ขอบข"ายและภารกิจของกลุ"มงานกิจการนักเรียน
ตามท่ีกําหนดไว%ในแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  และประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืน
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เปGนคนดี  คนเก"ง  อยู"
ในสังคมอย"างมีความสุข 

 กลุ"มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๑) งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
  ๒) งานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ"มงานส"งเสริมพัฒนาให%นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓) งานการส"งเสริมพัฒนาให%นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 กลุ"มงานระบบดูแลช"วยเหลือนักเรียน 
  ๔) งานการดําเนินงานระบบดูแลช"วยเหลือนักเรียน 
   กลุ"มงานการดําเนินการส"งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ๕) งานการดําเนินการส"งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 กลุ"มปPองกันและแก%ไขพฤติกรรมท่ีไม"เหมาะสมของนักเรียน 
  ๖) งานปPองกันและแก%ไขพฤติกรรมท่ีไม"เหมาะสมของนักเรียน 
 กลุ"มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๗) งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
  ๘) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการกลุ*มบริหารท่ัวไป  ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการกลุ*มบริหารท่ัวไป 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน%ากลุ"มบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู%ช"วย        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ%าง       กรรมการ 



๘ 

 ๙) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก%ว   ครูอัตราจ%าง       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ%าง       กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑    กรรมการและผู%ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตามบทบาท  หน%าท่ี  ความรับผิดชอบ ขอบข"ายและภารกิจของกลุ"มบริหารท่ัวไปตามท่ี
กําหนดไว%ในแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  และประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืน 
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เปGนคนดี  คนเก"ง   
อยู"ในสังคมอย"างมีความสุข 

 การบริหารท่ัวไป 
 กลุ"มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล%อม 
  ๑) งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล%อม 
 กลุ"มงานส"งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  ๒) งานบริการสาธารณะ 
  ๓) งานอนามัยโรงเรียน 
  ๔) งานโภชนาการ 
 กลุ"มงานประชาสัมพันธ�และโสตทัศนศึกษา 
  ๕) งานประชาสัมพันธ� 
  ๖) งานโสตทัศนศึกษา 
 กลุ"มงานประสานงานชุมชนและภาคีเครือข"ายการศึกษา 
  ๗) งานประสานและพัฒนาเครือข"ายการศึกษา 
  ๘) งานส"งเสริมสนับสนุนด%านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
  ๙) งานส"งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค�กร

หน"วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  ๑๐) งานส"งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๑๑) งานท่ีไม"ได%ระบุไว%ในงานอ่ืน 
 กลุ"มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๑๒) งานประเมินผลการดําเนินงานบริหารท่ัวไป 
  ๑๓) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานแผนงานและการประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู%อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 



๙ 

 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู%อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการกลุ*มบริหารงานแผนงานและการประกันคณุภาพการศึกษา 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน%ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓       กรรมการ

 ๓) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู%ช"วย     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ตามบทบาท  หน%าท่ี  ความรับผิดชอบ ขอบข"ายและภารกิจของกลุ"มกลุ"มบริหารงานแผนงาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีกําหนดไว%ในแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  และ
ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข%อง  เพ่ือให%บรรลุเปPาหมายนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  เปGนคนดี  คนเก"ง  อยู"ในสังคมอย"างมีความสุข 

 กลุ"มงานแผนงาน 
  ๑) งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  ๒) งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร 
  ๓) งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 กลุ"มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๔) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๕) การคํานวณต%นทุนผลผลิต 
  ๖) งานจัดระบบการควบคุมภายในหน"วยงาน 
 กลุ"มงานประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๗) การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘) ปฏิบัติงานหน%าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได%รับมอบหมาย 

ขอให%ครูและบุคลากรท่ีได%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"ทางราชการ
สืบไป  ถ%าพบข%อผิดพลาดในการพิมพ�  ปOญหาข%อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข%อสงสัยในการปฏิบัติหน%าท่ี 
ให%แจ%งกลุ"มการบริหารงานงบประมาณและงานบุคคลเพ่ือแก%ไข  และรายงานให%ผู%อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก%ไขต"อไป 

  



๑๐ 

ท้ังนี้ตั้งแต"วันท่ี  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร  ใจปHIา) 
ผู%อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


