
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) 
ท่ี   68    / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนในคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
หัวหน้ำกลุ่มงำน และรองหัวหน้ำกลุ่มงำน ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยใน 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน2 (สมำน สุเมโธ)  ปีกำรศึกษำ  2560 
-------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สเุมโธ) เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล หน่วยงานราชการต้นสงักัด และสถานศึกษา ให้การบรหิารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2553)และ มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 39(1)  แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 ,  ค าสั่ง  สพฐ.ที่ 1626/2551  เรื่อง   การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนกังานราชการ  ลงวันที ่  22  ธันวาคม  2551  จึงแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบรหิารราชการภายในฯ  ปีการศึกษา 2560 และให้ยกเลิกค ำสั่งทุก
ค ำสั่งในกำรแต่งตั้งและมอบหมำยงำนฯท่ีแย้งกับค ำสั่งน้ี  ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 1) นายสมนึก  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2) นายสมพงษ์  บุญนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 4) นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 5) นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรอืง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 6) นางประทุม  บุตรค าโชต ิ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 7) นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล   กรรมการ 
 8) นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 9) นายอังควร  โภคานิตย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน  กรรมการ 
 10) นางรุจริา  ยืนยิ่ง รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 11) นางพนมจิตร  ประทมุมา รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี  เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมวางแผนในการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2  
(สมาน สเุมโธ)ในทุกด้าน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการ 
 และสถานศึกษา หรืองานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
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2. หัวหน้ำกลุ่มและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนขอนแก่น
วิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ)  ปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย 
  1)  กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   (1)  นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางลักขณา  บัวช่วย  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  2) กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   (1)  นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรอืง ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางรุจริา  ยืนยิ่ง  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  3) กลุ่มบริหำรบุคคล 
   (1)  นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางรัชนีย์  ทองน้อย  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  4) กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
   (1)  นางประทุม  บุตรค าโชต ิ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  5) กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   (1)  นายอังควร  โภคานิตย์ ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นายสุวัตน์  ปักเกต ุ  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  6) กลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   (1)  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางพนมจิตร  ประทมุมา ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
หน้ำท่ี ให้ร่วมกันวางแผนด าเนินการในการบรหิารจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจงานกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 
และหรืองานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ สอดคล้องและสนองนโยบายทางราชการ  
และสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ  
 ให้หัวหน้ากลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยและเสนอต่อผูบ้รหิารโรงเรียน 
ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันประกาศตามค าสั่งนี้  ให้ยึดวันท่ีกำรลงนำมรับทรำบกำรมอบงำนของผู้บริหำรโรงเรียนเป็น 
ส ำคัญ ให้ผู้ท่ีมีค ำสั่งเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรท้ังกำรลงนำมลำยมือชื่อและจัดท ำเอกสำรในงำนไปก่อนโดยอนุโลมโดย 
ให้อ้ำงอิงข้อควำมค ำสั่งตำมหนังสือน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และไมใ่ห้เกิดผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร  
กรณีท่ีผู้บริหำรโรงเรียนยังไม่ลงนำมรับทรำบกำรมอบหมำยงำน ให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
ของหัวหน้ำและรองหัวหน้ำกลุ่มงำนเดิมน้ันทุกประกำร 
   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560    

             (นายสมนึก  ทองค า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 


