เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๓๓/ ๒๕๕๙
แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารงานตามโครงสร&าง
การบริหารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๑๑๒/ ๒๕๕๘ เรือ่ งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหน&าที่
หัวหน&ากลุมบริหารตามโครงสร&างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ลว. ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เนื่องจากมีข&าราชการครูย&ายและเกษียณอายุราชการ เพื่อให&การดําเนินงานตามโครงสร&างการบริหาร
โรงเรียน เป8นไปด&วยความเรียบร&อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไขเพิ่มเติม
จึงยกเลิกตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๑๑๒/ ๒๕๕๘ และแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ปฏิบัติหน&าที่
รองผู&อํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารตามโครงสร&างการบริหารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

ที่ปรึกษา

๑. นายบวร ใจปา ผูอํานวยการโรงเรียน
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่ผู&อํานวยการโรงเรียน บังคับบัญชาข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่
เกี่ยวข&องและที่ได&รับมอบหมาย
๒. นายสถิตย) แสนลุน
รองผูอํานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ
โรงเรียน กลุ,มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติงานบริหารกลุมบริหารงบประมาณและ
บุคคล ตามที่ได&รับมอบหมายจากผู&อํานวยการโรงเรียน ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล งานอื่นที่เกี่ยวข&อง

๒
๓. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผูอํานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ
โรงเรียน กลุ,มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานบริหารกลุมบริหารกิจการนักเรียน
ตามที่ได&รับมอบหมายจากผู&อํานวยการโรงเรียน ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข&อง
๔. นายพฤทธิ์พล ชารี รองผูอํานวยการโรงเรียน

ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุ,มบริหาร

ทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติงานบริหารกลุมบริหารทั่วไป ตามที่ได&รับ
มอบหมายจากผู&อํานวยการโรงเรียน ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข&อง
๕. นายสุรัตน) หารวาระ ครู คศ.๓ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุ,มบริหารงานวิชาการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติงานบริหารกลุมบริหารวิชาการ ตามที่
ได&รับมอบหมายจากผู&อํานวยการโรงเรียน ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งานอื่นที่เกี่ยวข&อง
๖. นางจุลรัตน) วุฒิวรรณ ครู คศ.๓ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุ,มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน&าที่รองผู&อํานวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติงานบริหารกลุมบริหารแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ได&รับมอบหมายจากผู&อํานวยการโรงเรียน ในการชวยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข&อง
ขอให&ครูและบุคลากรที่ได&รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ปฏิบัติหน&าที่ที่ได&รับมอบหมายด&วยด&วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน&าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน&าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด
เพื่อให&เกิดผลดีแกทางราชการสืบไป
รายที่ ๑ ,๒, ๓, ๕ และ ๖ ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป8นต&นไป
รายที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป8นต&นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
( นายบวร ใจปFGา )
ผู&อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๓

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน)พิทยาคม
สมาคมศิษย)เก,า ครู ผูปกครอง
และนักเรียนฯ

ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการเทคโนโลยีฯ

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

รองผูอํานวยการ
โรงเรียน

7

7

7

7

กลุ,มการบริหารวิชาการ

กลุ,มการบริหาร
งบประมาณและ
งานบุคคล

7
กลุ,มการบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุ,มการบริหารทั่วไป

7

7

7

7

กลุ,มงานบริหารงานวิชาการ
๑. งานวางแผนงานและ
บริหารงานวิชาการ
กลุ,มงานพัฒนาหลักสูตร
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. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๙. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
๑๐. งานพัฒนาแหลงเรียนรู&

กลุ,มงานบริหารงบประมาณ
๑. งานจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
๒. งานจัดสรรงบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช&
เงินและผลการ
ดําเนินงาน
๔. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
กลุ,มงานบริหารการเงิน
บัญชีและพัสดุ
๕. งานบริหารการเงิน
๖ งานบริหารบัญชี
๗. งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย
กลุ,มงานบริหารงานบุคคล
๘. งานวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
๙. งานสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง
๑๐. งานเสริมสร&าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ

กลุ,มงานบริหารงาน
กิจการนักเรียน
๑. งานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน
๒. งานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ,มงานส,งเสริมพัฒนา
ใหนักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
๓. งานการสงเสริมพัฒนา
ให&นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ,มงานระบบดูแล
ช,วยเหลือนักเรียน
๔. งานการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
กลุ,มงานดําเนินการส,งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
๕. งานการดําเนินการ
สงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

กลุ,มงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม
๑. งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล&อม
กลุ,มงานส,งเสริมสุขภาพ
อนามัย
๒. งานบริการสาธารณะ
๓. งานอนามัยโรงเรียน
๔. งานโภชนาการ
กลุ,มงานประชาสัมพันธ)
และโสตทัศนศึกษา
๕. งานประชาสัมพันธ
๖. โสตทัศนศึกษา
กลุ,มงานชุมชนและ
ภาคีเครือข,ายการศึกษา
๗. งานประสานและ
พัฒนาเครือขาย
การศึกษา
๘. งานสงเสริมสนับสนุน
ด&านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป

กลุ,มการบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
กลุ,มงานแผนงาน
๑. งานวางแผนพัฒนา
โรงเรียน
๒. งานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องคกร
๓. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ,มงานประกันคุณภาพ
๔. งานจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๕. งานคํานวณต&นทุน
ผลผลิต
๖. งานจัดระบบ
การควบคุมภายใน
หนวยงาน
กลุ,มงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๗. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานหน&าที่อื่นๆ
ตามที่ได&รับมอบหมาย

๔

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน)พิทยาคม
กลุ,มการบริหารวิชาการ

กลุ,มการบริหาร
งบประมาณและ
งานบุคคล

กลุ,มการบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุ,มการบริหารทั่วไป

7

7

7

7

๑๑. งานนิเทศการศึกษา
๑๒. งานแนะแนว
การศึกษา
๑๓. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู&เรียนตามหลักสูตร
๑๔. งานสงเสริมความรู&
ด&านวิชาการแกชุมชน
๑๕. งานประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
๑๖. งานสงเสริม และ
สนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
กลุ,มงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๗.งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๘. ปฏิบัติงานหน&าที่อื่นๆ
ตามที่ได&รับมอบหมาย

๑๑. งานวินัยและการรักษา
วินัย
๑๒. งานออกจากราชการ
๑๓. งานดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา
กลุ,มงานธุรการ สารบรรณ
๑๔. งานธุรการ
๑๕. งานสารบรรณ
๑๖. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
กลุ,มงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๗.งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๘. ปฏิบัติงานหน&าที่อื่นๆ
ตามที่ได&รับมอบหมาย

กลุ,มงานป@องกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไม,เหมาะสม
ของนักเรียน
๖. งานปLองกันและแก&ไข
พฤติกรรมทีไ่ ม
เหมาะสมของนักเรียน
กลุ,มงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๗. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานหน&าที่อื่นๆ
ตามที่ได&รับมอบหมาย

๙. งานสงเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
จัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
๑๐. งานสงเสริมและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
กลุ,มงานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๑. งานประเมินผล
การดําเนินงาน
๑๒. ปฏิบัติงานหน&าที่อื่นๆ
ตามที่ได&รับมอบหมาย

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ดี เก,ง มีความสุข)

กลุ,มการบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

