
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๔/ ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ตามโครงสร'างการบริหาร

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๔๙/ ๒๕๖๑  เรือ่งแต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ี

หัวหน'ากลุ!มบริหารตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เนื่องจากมีข'าราชการครูเกษียณอายุราชการ  เพ่ือให'การดําเนินงานตามโครงสร'างการบรหิารโรงเรียน  
เป6นไปด'วยความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม จึงยกเลิกตามคําสั่งโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๒๔๙/ ๒๕๖๑  และแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน'ากลุ!มบริหารงานตามโครงสร'างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

๑. นายบวร  ใจป)*า  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีผู'อํานวยการโรงเรียน  บังคับบัญชาข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับ
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานกิจการ
นักเรียน  และการบริหารท่ัวไป  การบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืนท่ี
เก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

 และรับผิดชอบ  กลุ3มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบริหารแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 ๒) งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร 
 ๓) งานจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ๔) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๕) การคํานวณต'นทุนผลผลิต 



๒ 

 ๖) งานจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงาน 
 ๗) การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

๒. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ3มบริหารงานกิจการ
นักเรียน  และกลุ3มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหารกิจการนักเรียน  

และกลุ!มบริหารงบประมาณและบุคคล  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วย
บริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียนและกลุ!มบริหารงบประมาณและบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

  การบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๑) งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
  ๒) งานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๓) งานการส!งเสริมพัฒนาให'นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  ๔) งานการดําเนินงานระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน 
  ๕) งานการดําเนินการส!งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ๖) งานปEองกันและแก'ไขพฤติกรรมท่ีไม!เหมาะสมของนักเรียน 
  ๗) งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
  ๘) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 
 การบริหารงานงบประมาณ  และงานบุคคล 
 ๑) งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
  การวิเคราะห�และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  การจัดทําแผนกลยุทธ�หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  การวิเคราะห�ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 ๒) งานจัดสรรงบประมาณ 
  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  การเบิกจ!ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  การโอนเงินงบประมาณ 
 ๓) งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช'เงินและผลการดําเนินงาน 
  การตรวจสอบติดตามการใช'เงินและผลการดําเนินงาน 
  การประเมินผลการใช'เงินและผลการดําเนินงาน 

  



๓ 

 ๔) งานระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  การจัดการทรัพยากร 
  การระดมทรัพยากร  
  การจัดหารายได'และผลประโยชน� 
  กองทุนกู'ยืมเพ่ือการศึกษา 
  กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
 ๕) งานบริหารการเงิน 
  การเบิกเงินจากคลัง 
   การรับเงิน 
   การเก็บรักษาเงิน 
   การจ!ายเงิน 
   การนําส!งเงิน 
   การกันเงินไว'เบิกเหลื่อมปG 
 ๖) งานบริหารบัญชี 
   การจัดทําบัญชีการเงิน 
   การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ�บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 ๗) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
   การจัดทําระบบฐานข'อมูลสินทรัพย�ของสถานศึกษา 
   การจัดหาพัสดุ 
   การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ'าง 
   การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน!ายพัสดุ 
 ๘) งานธุรการ 
 ๙) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑๐) การประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณ 
 ๑๑) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 
 การบริหารงานบุคคล 
 ๑) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!ง 
 ๒) งานสรรหาและการบรรจุแต!งต้ัง 
 ๓) งานเสริมสร'างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๔) งานวินัยและการรักษาวินัย 
 ๕) งานออกจากราชการ 
 ๖) งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
 ๗) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 



๔ 

๓. นายพฤทธิ์พล  ชารี รองผู-อํานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ3มบริหาร 
งานวิชาการ  และกลุ3มบริหารท่ัวไป 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน  โดยปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ บริหารท่ัวไป  

ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผน 
การปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ บริหารท่ัวไป  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง
และท่ีได'รับมอบหมาย 

 การบริหารงานวิชาการ 
 ๑) งานวางแผนงานและบริหารงานวิชาการ 
 ๒) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู' 
 ๔) งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๕) งานทะเบียนนักเรียน 
 ๖) งานจัดทําสํามะโนผู'เรียน 
 ๗) งานรับนักเรียน 
 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 และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 ๑๗) การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
 ๑๘) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 
 การบริหารท่ัวไป 
 ๑) งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล'อม 
 ๒) งานบริการสาธารณะ 
 ๓) งานอนามัยโรงเรียน 
 ๔) งานโภชนาการ 
 ๕) งานประชาสัมพันธ� 
 ๖) งานโสตทัศนศึกษา 



๕ 

 ๗) งานประสานและพัฒนาเครือข!ายการศึกษา 
 ๘) งานส!งเสริมสนับสนุนด'านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
 ๙) งานส!งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค�กร

หน!วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 ๑๐) งานส!งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๑๑) งานท่ีไม!ได'ระบุไว'ในงานอ่ืน 
 ๑๒) ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ3มบริหารท่ัวไป 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารท่ัวไป   โดยช!วยปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป  ตามท่ีได'รับ

มอบหมายจากรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการ
ปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ บริหารท่ัวไป  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและ 
ท่ีได'รับมอบหมาย 

๕) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ3มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหารกลุ!มบริหาร

กิจการนักเรียน  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน  
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๖) นางภัทราภรณ�  ลิมป@นิศากร ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ3มบริหารงานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหาร 

กลุ!มแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากรองผู'อํานวยการโรงเรียน   
ในการช!วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการ
บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 
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๗) นางอุไร  ครองผา ปฏิบัติหน-าท่ี หัวหน-ากลุ3มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  โดยช!วยปฏิบัติงานบริหารกลุ!ม

บริหารงบประมาณและบุคคล  ตามท่ีได'รับมอบหมายจากผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการ
ของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับมอบหมาย 

๘) นายอรณพ  คําแสน ปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-ากลุ3มบริหารงานวิชาการ 
 หน-าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  โดยช!วยปฏิบติังานบริหารงานวิชาการ  ตามท่ี

ได'รับมอบหมายจากรองผู'อํานวยการโรงเรียน  ในการช!วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผน 
การปฏิบัติงาน  ควบคุม  กํากับ  ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องและท่ีได'รับ
มอบหมาย 

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!  วันท่ี ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป6นต'นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
( นายบวร  ใจปMNา ) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 



แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
สมาคมศิษย�เก3า 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 

กลุ3มการบริหารวิชาการ  
กลุ3มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ3มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ3มการบริหารทั่วไป 
 กลุ3มการบริหาร

แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

7 

 

7 

 

7 

 

7   
กลุ3มงานบริหารงานวิชาการ 
๑. งานวางแผนงานและ

บริหารงานวิชาการ 
กลุ3มงานพัฒนาหลกัสูตร
และกระบวนการจัดการ

เรียนรู- 
๒. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. งานพัฒนา

กระบวนการเรียนรู' 
กลุ3มงานทะเบียน และ
ประเมินผลการเรียน 

๔. งานวัดผล ประเมินผล  
และเทียบโอนผลการเรียน 

๕. งานทะเบียน 
๖. งานจัดทําสํามะโน

นักเรียน 
๗. งานรับนักเรียน 

กลุ3มงานพัฒนาและ 
ส3งเสริมวิชาการ 

๘. งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๙. งานพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

๑๐. งานพัฒนาแหล!งเรยีนรู' 

 กลุ3มงานบริหารงบประมาณ 

๑. งานจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ 

๒. งานจัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ  

ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใช'
เงินและผลการ
ดําเนินงาน 

๔. งานระดมทรัพยากร  
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

กลุ3มงานบริหารการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

๕. งานบริหารการเงิน 
๖ งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสด ุ

และสินทรัพย� 
กลุ3มงานบริหารงานบุคคล 

๘. งานวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน!ง 

๙. งานสรรหาและ 
การบรรจุแต!งตั้ง 

๑๐. งานเสริมสร'าง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตริาชการ 

 กลุ3มงานบริหารงาน 
กิจการนกัเรียน 

๑. งานการวางแผนงาน
กิจการนักเรยีน 

๒. งานการบริหารงาน
กิจการนักเรยีน 

กลุ3มงานส3งเสริมพัฒนา 
ให-นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 
๓. งานการส!งเสริมพัฒนา

ให'นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
กลุ3มงานระบบดูแล 
ช3วยเหลือนักเรียน 

๔. งานการดําเนินงาน
ระบบดูแลช!วยเหลือ
นักเรียน 

กลุ3มงานดําเนนิการส3งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๕. งานการดําเนินการ
ส!งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

 

 กลุ3มงานอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล-อม 

๑. งานดูแลอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล'อม 

กลุ3มงานส3งเสริมสขุภาพ
อนามัย 

๒. งานบริการสาธารณะ 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 
๔. งานโภชนาการ 

กลุ3มงานประชาสมัพันธ� 
และโสตทัศนศึกษา 

๕. งานประชาสัมพันธ� 
๖. โสตทัศนศึกษา 

กลุ3มงานชุมชนและ 
ภาคีเครือข3ายการศึกษา 

๗. งานประสานและ
พัฒนาเครือข!าย
การศึกษา 

๘. งานส!งเสรมิสนับสนุน 
ด'านวิชาการ 
งบประมาณ  บุคลากร 
และบรหิารท่ัวไป 

 

 กลุ3มงานแผนงาน 
๑. งานวางแผนพัฒนา

โรงเรียน 
๒. งานจัดระบบการ

บริหารและพัฒนา
องค�กร 

๓. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ3มงานประกันคุณภาพ 
๔. งานจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 
๕. งานคํานวณต'นทุน

ผลผลติ 
๖. งานจัดระบบ 

การควบคุมภายใน
หน!วยงาน 
กลุ3มงานประเมนิผล 

การดําเนินงาน 
๗. งานประเมินผล 

การดําเนินงาน 
๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีได'รับมอบหมาย 



๘ 

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

กลุ3มการบริหารวิชาการ  
กลุ3มการบริหาร
งบประมาณและ 

งานบุคคล 
 

กลุ3มการบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 กลุ3มการบริหารทั่วไป 
 กลุ3มการบริหาร

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 

กลุ3มงานประเมนิผล 
การดําเนินงาน 

๑๗. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 ๑๑. งานวินัยและการรักษา
วินัย 

๑๒. งานออกจากราชการ 
๑๓. งานดูแลรักษา 

ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา 

กลุ3มงานธุรการ สารบรรณ 
๑๔. งานธุรการ 
๑๕. งานสารบรรณ 
๑๖. งานเลขานุการ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
กลุ3มงานประเมนิผล 

การดําเนินงาน 
๑๗. งานประเมินผล 

การดําเนินงาน 
๑๘. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

 กลุ3มงานปFองกันและแก-ไข
พฤติกรรมท่ีไม3เหมาะสม 

ของนักเรียน 
๖. งานปEองกันและแก'ไข

พฤติกรรมท่ีไม!
เหมาะสมของนักเรยีน 
กลุ3มงานประเมนิผล 

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 

กลุ3มงานประเมนิผล 
การดําเนินงาน 

๑๑. งานประเมินผล 
การดําเนินงาน 

๑๒. ปฏิบัติงานหน'าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

  

� 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ดี  เก3ง  มีความสุข) 

 


