
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนไชยำวิทยำ 
ที่ 188/2563 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่รำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนกลุ่มบริหำรบุคคล 
************** 

เพ่ือให้การด าเนินงาน  การพัฒนา  การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นหลักอ้างอิงส าคัญในการบริหารจัดการ  การพัฒนาตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืน 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
พ.ศ.2547   ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  9/2556  เรื่อง  การมอบอ านาจบังคับ
บัญชาลูกจ้างประจ า  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.2546  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ที่  44/2557  เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  มีหน้าที่  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน  ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

นายสุรศักดิ์  อักษรสาร   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์  รองผู้อ านวยการช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
นางช่อทิพย์   เจริญจิตต์   ครูช านาญการ         กรรมการ 
นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
นางสาคร   ทองกลิ่น   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
นางจารุวรรณ   ฮ่ันเฉียง   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
นางสุนันท์   ศรียาภัย   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
นายเอนก   หีตแก้ว   ครูช านาญการ         กรรมการ 
นางจุไรรัตน์   อุไรโรจน์   ครูช านาญการ         กรรมการ 
นายอุดม   กาวชู   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน  คร ู          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กลุ่มบริหำรบุคคล นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล มีหน้าที่
อ านวยความสะดวก  ประสานงานและปฏิบัติงาน ในกลุ่มบริหารบุคคล 

นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
    นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย   คร ู   รองประธานกรรมการ 

     นางศรีสุดา เพชรพงศ์   คร ู   กรรมการ 
     นายธนา   จิตรัตน์   คร ู   กรรมการ 

นายอรรถพล   พลก าจร  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมาศสุภา   ชุมพล  คร ู   กรรมการ 
นายฮาศวัน   หะยีมะ   คร ู   กรรมการ 
นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์   บ ารุง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเกลี้ยง            คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

  1) งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง  ประกอบด้วย 
นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครผูู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที ่ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเก่ียวกับงานวางแผนอัตราก าลัง  

 2) งำนสรรหำ  บรรจุแต่งตั้ง  กำรย้ำยและกำรลำออกจำกรำชกำร ประกอบด้วย 
    นางสาวศศิธร  ทวิชสังข ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์           คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที่ ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง  การย้าย 
และการออกจากราชการ 

3) งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
    นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย   คร ู   ประธานกรรมการ 

นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นายอรรถพล   พลก าจร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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    มีหน้ำที่ ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานพัฒนาครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา   

4) งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  (ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล) ประกอบด้วย 
    นางสาวศศิธร  ทวิชสังข ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     นายวีระศักดิ์   วิ่งชิงชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ  

นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
นายอรรถพล   พลก าจร  คร ู   กรรมการ 
นางศรีสุดา เพชรพงศ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ปฏิบัติงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5) งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ รำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำร  และกำรลำ  ประกอบด้วย 
นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการ  และการลาของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

6) งำนทะเบียน (ประวัติ/ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์/ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ/
อบรม สัมมนา)  ประกอบด้วย 

นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภากรณ์   แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์   บ ารุง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์            คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

7) งำนสวัสดิกำร ส่งเสริม  และยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประกอบด้วย 
       นางสาวศศิธร  ทวชิสังข์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      นายธนา   จิตรัตน ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 

นายฮาศวัน   หะยีมะ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์   บ ารุง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายอรรถพล พลก าจร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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8) งำนส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย 
      นายวีระศักดิ ์  วิ่งชิงชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
      นางสาวศศิธร  ทวชิสังข์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นางศรีสุดา   เพชรพงศ์  คร ู   กรรมการ 
นายฮาศวัน  หะยีมะ   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้ำที่ ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับงานส่งเสริมวินัยคุณธรรม                    
และจริยธรรม  

9) งำนปฏิคมต้อนรับ  ประกอบด้วย 
นางศรีสุดา เพชรพงศ์  คร ู   ประธานกรรมการ            
นางสาวมาศสุภา  ชุมพล    คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจีรนันท์   เขียวเสน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุรัสวดี  เบญจรัส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวณัฏฐาพร   หมีเฟ่ือง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวนิธิวดี  สมพงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางมลฤดี   พรหมพันธ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวธมลวรรณ   นาคเสนา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์   บ ารุง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์   ยอดมณี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวฉัตรชนก   นูนน้อย  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาวชมพูนุท   บุญงาม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที ่ปฏิบัติงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวกเก่ียวกับงานปฏิคมต้อนรับ    

 10.) งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
        นางสาวมาศสุภา   ชุมพล  คร ู   ประธานกรรมการ 
        นางสาวนธิิวดี   สมพงษ์             ครูผู้ชว่ย   รองประธานกรรมการ 
        นางสาวสุภาภรณ์   แกว้เกลี้ยง คร ู   กรรมการ 
        นางสาวจันทร์ฤดี   น้อยรักษ์  คร ู   กรรมการ 
        นางสาวธมลวรรณ   นาคเสนา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
        นางสาวมาริษา   พรหมเพรา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ    

   มีหน้ำที ่ปฏิบัติงาน จัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ในโอกาสต่างๆ 



ขอให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และเกิดผลดีต่อทางราชการโดยรวม  ค าสั่งอื่นใดท่ีขัดแย้งกับค าสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
(นายสุรศักดิ์  อักษรสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
 


