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สวนที่ 1
ภาพรวมของโรงเรียน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ประวัติโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตั้งอยูหมูที่ 6 บานแกงเกลี้ยง ตําบลลาดคาง อําเภอภูเรือ
กอตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เดิมเปน หมูที่ 7 ตําบลรองจิก แตไดโอนมาขึ้นกับตําบล
ลาดคาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537
โรงเรียนไดเปดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายสังคม
ยศสุพรหม เปนครูใหญ เกณฑนักเรียนได 37 คน ยายติดตามผูปกครองมาเรียนเพิ่มอีก 2 คน รวม
39 คน ใชอาคารเรียนชั่วคราวเปนสถานที่เรียนโดยชาวบานสรางให
พ.ศ. 2516 ไดรับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท กอสรางอาคารเรียน
แบบ ป.1 ซ ขนาด 2 หองเรียน
พ.ศ. 2518 ไดรับงบประมาณจากทางราชการ 10,000 บาท สรางสวม 1 หลัง 2 ที่
และไดรับงบประมาณ 40,000 บาท สรางบานพักครู 1 หลัง 2 หองนอน โดยใน ป พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2525 เปดทําการสอนในระดับ ป.1- 4
พ.ศ. 2516 เปดทําการสอนในระดับ ป.5 โดยการเกณฑเด็กเขาเรียนแบบปเวนป
ตามโครงการ RIT
พ.ศ. 2524 นายสัมฤทธิ์ สุธงษา ครูใหญ พรอมดวยคณะครูไดจัดหางบประมาณมา
สรางเสาธงเหล็ก ราคา 5,000 บาทใหทางโรงเรียน
พ.ศ. 2526 เปดทําการสอนในระดับ ป.1- 6
พ.ศ. 2529 เลิกการเกณฑเด็กแบบปเวนป
พ.ศ.2534 จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา พ.ศ. 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
วันที่ 11 มีนาคม 2539 ดร.สุรพล อินทวงศ พรอมคณาจารยนักศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดรับบริจาคเงินจํานวน 200,000 บาท เพื่อสราง
อาคารเรียน “คนของแผนดิน” 1 หลัง จํานวน 3 หองเรียน สวม 1 หลัง 4 ที่ และเสาธง 1 ที่โดย
ทําพิธี มอบใหทางราชการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
วันที่ 5 พฤศจิก ายน 2551 นางสรั ญญา แสงลั บ เดินทางมาดํารงตํา แหน ง
ผูอํานวยการโรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ชมรมรอยทางจํานวน 85 คน เดินทางมามอบสิ่งของให
โรงเรียนไดแก พระพุทธรูป 1 องค คอมพิวเตอร 2 ชุด โทรทัศน 2 เครื่อง เครื่องเลนซีวี 2 เครื่อง
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
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เครื่องครัว อุปกรณแปรงฟน อาบน้ําและผาหมเสื้อกันหนาว ทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2551 คายอาสาโครงการสิ่งแวดลอมดีดีจากพี่สูนอง จาก
ชมรมปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 55 คน ชวยปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน
จัดหองเรียน
วัน ที่ 6 มกราคม 2552 คายอาสาพัฒนาโรงเรียนนอง จากคณะวิศ วกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 60 คน ชวยทาสีโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
วันที่ 20 มีนาคม 2553 ชมรมธรรมธารา และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5
พัทยา มอบหองน้ําโครงการธารน้ําใจ สรางหองน้ําใหนองใช
วันที่ 30 มกราคม 2553 บริษัท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายชาง
รังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผาปาการศึกษาเพื่อสรางรั้ว และทาสีโรงเรียน จํานวน
150,700 บาท
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2554 บริษัท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนาย
ชางรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผาปาการศึกษาเพื่อยกอาคารเรียน และกอสราง
หองประชุม “รังสฤษดิ์ แสงลับ” พรอมคาจางครูอัตราจางจํานวน 358,500 บาท
วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ชมรมถายภาพอุดรธานี มอบอุปกรณการศึกษา อุปกรณ
กีฬา ขนมและเสื้อผาเครื่องนุงหม จํานวน 60,000 บาท
วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 บริษัท YKK จํากัด มองเครื่องคอมพิวเตอร 9 เครื่อง
โทรทัศน 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร 2 เครื่อง พรอมอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา
วั น ที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมโกเกี ยร ค ลั บ มอบเครื่ องคอมพิ วเตอร 1 เครื่ อ ง
พรอมอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา และเสื้อผากันหนาว จํานวน 50,000 บาท
วันที่ 5 เมษายน 2555 ชาวบานแกงเกลี้ยง พรอมดวยเครือขาย จัดทําผาปา
การศึกษา ทําบุญและฉลองโรงเรียน จํานวน 30,490 บาท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD)
โดยนายชางรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานครนําผาปาสนับสนุน 40,000 บาท
วันที่ 19 มกราคม 2558 ไดรับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งบประมาณ
1,934,000 บาท
วั น ที่ 19 มกราคม 2558 ได รั บ จั ด สรรส ว ม แบบ สปช.104/26 งบประมาณ
246,000 บาท
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ไดรับจัดสรรสนามกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา)
งบประมาณ 159,100 บาท
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
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วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ไดรับจัดสรรอาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 202/26
งบประมาณ งบประมาณ 813,400 บาท
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ปจจุบันมีบุคลากร 9 คน ไดแก ขาราชการครู 6 คน ครูพี่เลี้ยง
1 คน ครูผูทรงคุณคาฯ 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง จํานวน 1 คน ดังนี้
1. นายภาณุพันธุ จันทรา
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
2. นางวิไลลักษณ ภักดีมี
ตําแหนง ครู คศ.3
3. นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร ตําแหนง ครู คศ.1
4. นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร
ตําแหนง ครู คศ.1
5. นางสาวพรสวรรค สอนดี
ตําแหนง ครูผูชวย
6. นางจิระภา แสนมณี
ตําแหนง ครูผูชวย
7. นางสาวรุงทิวา ใยบัว
ตําแหนง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
8. นางอุบลวณี อุดมสิทธิ์
ตําแหนง ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
9. นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
10. นางประกาย วังคีรี
ตําแหนง นักการภารโรง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 2-3 และระดับประถมศึกษา 2
ระดับชั้น คือระดับชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 และระดับชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 มี
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 77 คน
1.2 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตั้งแตกอตั้งโรงเรียนมามีผูมาดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายสังคม ยศสุพรหม
นายมูล บุตรธรรม
นายสัมฤทธิ์ สุธงษา
นายประครอง รูปสูง
นายมูล บุตรธรรม
นายกานตพงษ วงพระจันทร
นางรัชดา สืบผาง
นางภารดี คํามา
นายสุภาพ รามศิริ
นางสรัญญา บุดดา
นายภาณุพันธุ จันทรา

วุฒิการศึกษา
ม.ศ.3
ม.6
พ.ม.
ค.บ.
ม.6
ค.บ.
ค.บ.
ค.ม.
ค.ม.
ศศ.ม
ค.ม.

ปที่ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2515-2519
พ.ศ. 2519-2524
พ.ศ. 2524-2532
พ.ศ. 2532-2539
พ.ศ. 2539-2543
พ.ศ. 2543-2545
พ.ศ. 2545-2548
พ.ศ. 2548-2549
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2551-2563
พ.ศ. 2563-ปจจุบัน
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1.3 แผนผังบริเวณโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง

1.4 สภาพชุมชน
หมู บา นแก ง เกลี้ ย ง อยูใ นเขตรับ ผิด ชอบขององค การบริห ารส วนตํา บลลาดค า ง
ซึ่งเปนหมูบานชนบท มีความเปนอยูคอนขางยากจน ซึ่งอาชีพสวนใหญของราษฎรในหมูบานคือ
อาชีพเกษตรกรรม รองมาคือ อาชีพรับจาง คาขาย รับราชการ ตามลําดับ
สภาพชุมชนของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงสวนมากจะเปนครอบครัวที่มีรายไดนอย
และมีการประกอบอาชีพสวนตัว สวนใหญมีอาชีพทําไร ทําสวน เด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนมาก
เปนเด็กที่ขาดความอบอุน เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก ผูปกครองยายถิ่นไปทํางานที่เมืองใหญ
ทิ้งลูกหลานอยูกับ ปู ยา ตา ยาย จึงเปนสังคมผูสูงอายุที่ตองดูแลลูกหลาน
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1.5 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของหมูบานแกงเกลี้ยง โดยทั่วไปเปนภูเขา มีลําน้ําสานไหลผาน
โรงเรียนตั้งอยูติดหมูบาน พื้นที่สวนใหญใชประกอบการเกษตร ไดแก ทําไร ทําสวน โดยมีลําหวย
น้ําสานเปนแหลงน้ําที่คอยหลอเลี้ยงชีวิตของชาวเกษตรกร
1.6 การคมนาคม
การคมนาคมที่โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงสะดวกสบาย บนเสนทางถนนสาย แกงไฮหวยติ้ ว เปน ถนนที่ล าดยางตลอดสาย สามารถใชสัญจรไปมาเพื่อติดตอกับภายนอก ที่เชื่อม
ระหวา งอํ าเภอภูเ รือ ระยะทางจากโรงเรี ยนบา นแกงเกลี้ยงถึ งตัวอํา เภอภู เรื อ มีร ะยะทาง 10
กิโลเมตร
1.7 ประชากร สังคมและวัฒนธรรม
1.7.1 ประชากร
หมูบานแกงเกลี้ยง มีประชากรทั้งสิ้น 378 คน
1.7.2 สังคมและวัฒนธรรม
ประชากรส ว นใหญ ข องชุ ม ชนบ า นแก ง เกลี้ ย งเป น คนในพื้ น ที่ ท อ งถิ่ น นี้ มี
บางสวนที่แตงงานแลวเขามาอยูในหมูบาน แตไมคอยจะมีความแตกตางดานวัฒนธรรมมากนัก
สังคมความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อยูรวมกันฉันพี่นอง ไมคอยมีปญหาขอขัดแยงกัน ประชากรวัย
หนุมสาว สวนใหญอพยพเขาไปทํางานในกรุงเทพและเรียนในเมืองใหญ หรือในตัวเมือง เด็กและ
นักเรียนบางสวนถูกทอดทิ้งใหอยูกันตามลําพังในบางโอกาส กอใหเกิดปญหาเด็กขาดความอบอุน
และขาดการดูแลเอาใจใส วัฒนธรรมของทองถิ่นโดยทั่วไปแลวเปนวัฒนธรรมของอีสานโดยแท
นับถือศาสนาพุทธ อาศัยวัดเปนที่พึ่งทางใจ
1.7.3 เศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ไดแก การทําสวน ทําไร
ปลูกพืชระยะสั้น เชน ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา และปลูกผลไมบางสวน นอกนั้นมีการรับจางทั่วไป
เพื่อยังชีพ อีกดวย

ปรัชญาของโรงเรียน
ปญญา โลกสมิง ปชโชโต (ปญญา คือแสงสวางสองโลก)

คําขวัญของโรงเรียน
“คุณธรรมดี มีความรู สูมาตรฐาน ประสานกายใจ มุงเรียนนําไปใช”
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สีประจําโรงเรียน
แสด - ขาว
1.7 ประชากร สังคมและวัฒนธรรม
ประชากร หมูบานแกงเกลี้ยง มีประชากรทั้งสิ้น 378 คน
1.8 วิสัยทัศนของโรงเรียน
วิสัยทัศน
ภายในป 2566 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปนองคกรแหงการเรียนรู บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝาย
1.9 พันธกิจ
1.9.1 เรียนรูมุงใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
1.9.2 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
1.9.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนทักษะชีวิตของผูเรียนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ
1.9.4 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตองเหมาะสม และการ
รูเทาทันสื่อ
1.9.5 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
1.9.6 จัดการศึกษาภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.10 เปาหมาย
มุงเนนการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน
กษัตริย รูบทบาทหนาที่ของตน บุคลากรทางการศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของตน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.11 อัตลักษณของสถานศึกษา
รักษวิถีไทย ใชชีวิตพอเพียง
1.12 เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศนสะอาด บรรยากาศรมรื่น
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2. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
2.1 จํานวนหองเรียนและนักเรียน ปการศึกษา 2563 (ขอมูลณวันที่ 29 มิถุนายน 2563)
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม

ชั้นเรียน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวมชั้นประถมศึกษา
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

4

3
2

3
6

4

5

9

7
9
7
3
5
5

2
3
7
6
6
9

9
12
14
9
11
14

36

33

69

40

38

78

หมายเหตุ

2.2 อัตรากําลังขาราชการครูโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นายภาณุพันธุ จันทรา

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน

2

นางวิไลลักษณ ภักดีมี

ครู

อันดับ
วุฒิ/วิชาเอก
คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
คศ.3 กศ.บ. (ประวัติศาสตร)

3

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร

ครู

คศ.1

4
5

นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร

ครู
ครู

คศ.1
คศ.1

นางสาวพรสวรรค สอนดี

คบ.การประถมศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
คบ. วิทยาศาสตรการกีฬา
คบ.การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

7

แผนปฏิบัตริ าชการประจําป ปการศึกษา 2563

2.3 อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
อันดับ
นางสาวรุงทิวา ใยบัว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอุบลวณี อุดมสิทธิ์
ครูผูทรงคุณคาฯ
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน ธุรการโรงเรียน
นางประกาย วังคีรี
นักการภารโรง
-

วุฒิ/วิชาเอก
คบ.ภาษาอังกฤษ
คบ.ภาษาอังกฤษ
วคบ.การจัดการ
ป.6

2.4 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

ประเภทอาคาร
อาคารเรียนถาวร
อาคาร ป.1 ซ
อาคาร สปช. 104/26
อาคารอเนกประสงค
อาคารอเนกประสงค แบบ สปช.202/26
อาคารคนของแผนดิน
อาคารเรียนอนุบาล
หองเก็บของ (แบบบริจาค)
โรงอาหาร (แบบบริจาค)
สวม
แบบบริจาค (โรงอาหาร)
แบบบริจาค (อาคารคนของแผนดิน)
แบบดัดแปลงจากถังน้ํา ฝ 33
แบบ สปช.206/45
อาคารหกเหลี่ยม
สนามกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา)

จํานวนหลัง
2
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1 แหง

จํานวนหอง
5
2
3
5
1
3
1
1
1
13
2
2
5
4
1
1
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3. ปญหาและอุปสรรคของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลลาดคาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูหางจากตัวอําเภอภูเรือเพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนขนาดใหญ
และมีชื่อเสียง ปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่กําลังประสบอยูในขณะนี้ คือ
3.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหนอยไมเพียงพอในการจัดการศึกษาสืบเนื่องมาจาก
จํานวนนักเรียนนอย
3.2 จํานวนบุค ลากรที่ทํา การสอนไมเพียงพอ โรงเรียนเปด ทําการเรี ยนการสอน 8
หองเรียน ในปจจุบันมีบุคลากรที่ทําการสอน 5 คน ทําใหครูไมครบชั้นเรียน
3.3 ชุ ม ชนรอบๆ โรงเรี ย นมี ส ภาพทางครอบครั วที่ ย ากจนผู ป กครองนั ก เรี ยน ไม ใ ห
ความสําคัญกับการศึกษาเทาที่ควร เนื่องจากสภาพความเปนอยูไมดี ตองหาเชากินค่ํา สวนใหญมี
อาชีพรับจาง ไปทํางานตางจังหวัดและขายสลากกินแบงรัฐบาล ทิ้งลูกหลานไวกับตายาย ผูสูงอายุ
ที่บาน เด็กนักเรียนจึงขาดความเอาใจใสในการเรียน ขาดแรงจูงใจและชื่นชมตอการเรียนรู
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4. แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
ผูบริหารสถานศึกษา
นายภาณุพันธุ จันทรา

•
•
•
•

บริหารงานวิชาการ
นางสาวโอพัตตรา ศรีบรุ ินทร
นางจิระภา แสงมณี
นางสาวรุงทิวา ใยบัว
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน

บริหารงานงบประมาณ
• นางสาวพรสวรรค สอนดี
• นางจิระภา แสงมณี

บริหารงานบุคคล
• นายภาณุพันธุ จันทรา
• นางวิไลลักษณ ภักดีมี
• นางอุบลวิณี อุดมสิทธิ์

•
•
•
•

บริหารงานทั่วไป
นางวิไลลักษณ ภักดีมี
นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร
นางสาวสุดาวรรณปองกัน
นางประกาย วังคีรี

• งานหลักสูตรและการสอน

• งานนโยบายและแผน

• งานการวางแผนกําลังคน/

• งานธุรการและสารบรรณ

• งานนิเทศการศึกษาและการ

• งานการงบประมาณ

สรรหา/คัดเลือก
• งานการบรรจุ/แตงตั้ง/และ
ระบบทะเบียนบุคคล
• งานการประเมิน-การพัฒนา
บุคคลและงานวินัย
• งานสวัสดิการและกองทุน
บุคลากร

• งานเลขานุการกิจกรรมการ

•
•
•

•
•

•

พัฒนาคุณภาพการสอน
• งานจัดหารายไดและกองทุน
โรงเรียน
งานกิจการและกิจกรรมนักเรียน
งานสื่อ หองสมุดและเทคโนโลยี • งานการบริหารทรัพยสินและ
การศึกษา
ผลประโยชน
งานวัดผลประเมินผลและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
งานการพัฒนาวิชาชีพครู
งานการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน
งานวิชาการกับชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

•
•
•
•
•
•
•
•

สถานศึกษา
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุและการจัดจาง
บริการ
งานพัสดุและการจัดจาง
งานอาคารสถานที่การพัฒนา
พื้นที่และสิ่งแวดลอม
งานรักษาความปลอดภัย
กลุมงานบริการอนามัยและ
โภชนาการ
งานระบบการตรวจสอบ
ผลงานและการเงิน
กลุมงานชุมชนสัมพันธ
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