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สวนที่ 1 

ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

          1.1  ประวัติโรงเรียนบานแกงเกล้ียง 

  โรงเรียนบานแกงเกล้ียง ตั้งอยูหมูท่ี 6 บานแกงเกล้ียง ตําบลลาดคาง อําเภอภูเรือ 

กอตั้งเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เดิมเปน หมูท่ี 7 ตําบลรองจิก แตไดโอนมาข้ึนกับตําบล

ลาดคาง เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537  

  โรงเรียนไดเปดทําการสอนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายสังคม             

ยศสุพรหม  เปนครูใหญ เกณฑนักเรียนได 37 คน ยายติดตามผูปกครองมาเรียนเพ่ิมอีก 2 คน รวม 

39  คน ใชอาคารเรียนช่ัวคราวเปนสถานท่ีเรียนโดยชาวบานสรางให 

  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 ท่ี 

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 จัดการ เ รี ยนการสอนตามหลัก สูตรประถมศึกษา  พ.ศ .  2521            

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

  วันท่ี 11 มีนาคม 2539 ดร.สุรพล  อินทวงศ พรอมคณาจารยนักศึกษา จากสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย ไดรับบริจาคเงินจํานวน 200,000 บาท เพ่ือสราง

อาคารเรียน “คนของแผนดิน” 1 หลัง จํานวน 3 หองเรียน สวม 1 หลัง 4 ท่ี และเสาธง 1 ท่ีโดย

ทําพิธี มอบใหทางราชการ เม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2539 

  วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 นางสรัญญา  แสงลับ เดินทางมาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ท่ีเกษียณอายุราชการ 

  วันท่ี 6 ธันวาคม 2551 ชมรมรอยทางจํานวน 85 คน เดินทางมามอบส่ิงของให

โรงเรียนไดแก พระพุทธรูป 1 องค คอมพิวเตอร 2 ชุด โทรทัศน 2 เครื่อง เครื่องเลนซีวี 2 เครื่อง 
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เครื่องครัว อุปกรณแปรงฟน อาบน้ําและผาหมเส้ือกันหนาว ทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท 

ทุนการศึกษา 2,000  บาท  

  พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

  วันท่ี 25 - 26 ธันวาคม 2551 คายอาสาโครงการส่ิงแวดลอมดีดีจากพ่ีสูนอง จาก

ชมรมปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 55 คน ชวยปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน           

จัดหองเรียน 

  วันท่ี 6 มกราคม 2552 คายอาสาพัฒนาโรงเรียนนอง จากคณะวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 60 คน  ชวยทาสีโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

  วันท่ี 20 มีนาคม 2553  ชมรมธรรมธารา  และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 

พัทยา มอบหองน้ําโครงการธารน้ําใจ สรางหองน้ําใหนองใช  

  วันท่ี 30 มกราคม 2553 บริษัท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายชาง

รังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผาปาการศึกษาเพ่ือสรางรั้ว และทาสีโรงเรียน จํานวน 

150,700  บาท 

  วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2554 บริษัท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนาย

ชางรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผาปาการศึกษาเพ่ือยกอาคารเรียน และกอสราง

หองประชุม “รังสฤษดิ์ แสงลับ” พรอมคาจางครูอัตราจางจํานวน 358,500  บาท 

  วันท่ี 18 มิถุนายน 2554 ชมรมถายภาพอุดรธานี มอบอุปกรณการศึกษา อุปกรณ

กีฬา ขนมและเส้ือผาเครื่องนุงหม จํานวน 60,000  บาท 

  วันท่ี 15 กรกฎาคม 2554 บริษัท YKK จํากัด มองเครื่องคอมพิวเตอร 9 เครื่อง 

โทรทัศน 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร 2 เครื่อง พรอมอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา   

  วันท่ี 14 มกราคม 2555 ชมรมโกเกียรคลับ มอบเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

พรอมอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา และเส้ือผากันหนาว จํานวน 50,000  บาท   

  วันท่ี 5 เมษายน 2555 ชาวบานแกงเกล้ียง พรอมดวยเครือขาย จัดทําผาปา

การศึกษา ทําบุญและฉลองโรงเรียน จํานวน 30,490 บาท อารเอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) 

โดยนายชางรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานครนําผาปาสนับสนุน 40,000 บาท 

  วันท่ี 19 มกราคม 2558 ไดรับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 

1,934,000 บาท  

  วันท่ี 19 มกราคม 2558 ไดรับจัดสรรสวม แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 

246,000 บาท 

  วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ไดรับจัดสรรสนามกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา)

งบประมาณ  159,100 บาท 
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  วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ไดรับจัดสรรอาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 202/26 

งบประมาณ  งบประมาณ  813,400 บาท   

  โรงเรียนบานแกงเกล้ียง ปจจุบันมีบุคลากร  9  คน  ไดแก ขาราชการครู  6  คน ครูพ่ีเล้ียง 

1  คน  ครูผูทรงคุณคาฯ 1 คน เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน นักการภารโรง จํานวน  1  คน  ดังนี้   

  1.  นายภาณพัุนธุ  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  ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

  8. นางอุบลวณี  อุดมสิทธิ์           ตําแหนง  ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

  9. นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน     ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

  10. นางประกาย  วังคีร ี  ตําแหนง  นักการภารโรง 

  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลปท่ี 2-3 และระดับประถมศึกษา 2 

ระดับชั้น คือระดับชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 และระดับชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 มี

นักเรียนรวมท้ังสิ้น 77 คน  

 1.2  ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  ตั้งแตกอตั้งโรงเรียนมามีผูมาดํารงตําแหนง

ผูบริหาร ดังนี ้
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปท่ีดํารงตําแหนง 

1. นายสังคม  ยศสุพรหม ม.ศ.3 พ.ศ. 2515-2519 

2. นายมูล บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2519-2524 

3. นายสัมฤทธิ ์  สุธงษา พ.ม. พ.ศ. 2524-2532 

4. นายประครอง  รูปสูง ค.บ. พ.ศ. 2532-2539 

5. นายมูล  บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2539-2543 

6. นายกานตพงษ  วงพระจันทร ค.บ. พ.ศ. 2543-2545 

7. นางรัชดา สืบผาง ค.บ. พ.ศ. 2545-2548 

8. นางภารดี  คํามา ค.ม. พ.ศ. 2548-2549 

9. นายสุภาพ รามศิริ ค.ม. พ.ศ. 2549-2551 

10. นางสรัญญา  บุดดา ศศ.ม พ.ศ. 2551-2563 

11. นายภาณุพันธุ  จันทรา ค.ม. พ.ศ. 2563-ปจจุบัน 
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 1.3  แผนผังบริเวณโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

1.4  สภาพชุมชน 

 หมูบานแกงเกล้ียง อยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลาดคาง              

ซ่ึงเปนหมูบานชนบท มีความเปนอยูคอนขางยากจน ซ่ึงอาชีพสวนใหญของราษฎรในหมูบานคือ

อาชีพเกษตรกรรม รองมาคือ อาชีพรับจาง คาขาย รับราชการ ตามลําดับ 

 สภาพชุมชนของโรงเรียนบานแกงเกล้ียงสวนมากจะเปนครอบครัวท่ีมีรายไดนอย 

และมีการประกอบอาชีพสวนตัว สวนใหญมีอาชีพทําไร ทําสวน เด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนมาก

เปนเด็กท่ีขาดความอบอุน เนื่องจากครอบครัวท่ีแตกแยก ผูปกครองยายถิ่นไปทํางานท่ีเมืองใหญ 

ท้ิงลูกหลานอยูกับ ปู ยา ตา ยาย จึงเปนสังคมผูสูงอายุท่ีตองดูแลลูกหลาน 
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1.5  ลักษณะภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศของหมูบานแกงเกล้ียง โดยท่ัวไปเปนภูเขา มีลําน้ําสานไหลผาน 

โรงเรียนตั้งอยูติดหมูบาน  พ้ืนท่ีสวนใหญใชประกอบการเกษตร ไดแก ทําไร ทําสวน โดยมีลําหวย

น้ําสานเปนแหลงน้ําท่ีคอยหลอเล้ียงชีวิตของชาวเกษตรกร 

1.6  การคมนาคม 

 การคมนาคมท่ีโรงเรียนบานแกงเกล้ียงสะดวกสบาย บนเสนทางถนนสาย แกงไฮ-

หวยติ้ว  เปนถนนท่ีลาดยางตลอดสาย สามารถใชสัญจรไปมาเพ่ือติดตอกับภายนอก ท่ีเช่ือม

ระหวางอําเภอภูเรือ  ระยะทางจากโรงเรียนบานแกงเกล้ียงถึงตัวอําเภอภูเรือ มีระยะทาง 10  

กิโลเมตร  

1.7 ประชากร  สังคมและวัฒนธรรม 

 1.7.1  ประชากร 

   หมูบานแกงเกล้ียง  มีประชากรท้ังส้ิน 378  คน   

 1.7.2  สังคมและวัฒนธรรม 

   ประชากรสวนใหญของชุมชนบานแกงเกล้ียงเปนคนในพ้ืนท่ีทองถิ่นนี้ มี

บางสวนท่ีแตงงานแลวเขามาอยูในหมูบาน แตไมคอยจะมีความแตกตางดานวัฒนธรรมมากนัก  

สังคมความเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันฉันพ่ีนอง ไมคอยมีปญหาขอขัดแยงกัน ประชากรวัย

หนุมสาว สวนใหญอพยพเขาไปทํางานในกรุงเทพและเรียนในเมืองใหญ หรือในตัวเมือง เด็กและ

นักเรียนบางสวนถูกทอดท้ิงใหอยูกันตามลําพังในบางโอกาส กอใหเกิดปญหาเด็กขาดความอบอุน

และขาดการดูแลเอาใจใส  วัฒนธรรมของทองถิ่นโดยท่ัวไปแลวเปนวัฒนธรรมของอีสานโดยแท 

นับถือศาสนาพุทธ อาศัยวัดเปนท่ีพ่ึงทางใจ 

 1.7.3  เศรษฐกิจ 

   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ไดแก การทําสวน ทําไร

ปลูกพืชระยะส้ัน เชน ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา และปลูกผลไมบางสวน นอกนั้นมีการรับจางท่ัวไป

เพ่ือยังชีพ อีกดวย                   
      
                                       ปรัชญาของโรงเรียน 
 

ปญญา โลกสมิง ปชโชโต (ปญญา คือแสงสวางสองโลก) 
 

คําขวัญของโรงเรียน 
 

“คุณธรรมดี  มีความรู  สูมาตรฐาน  ประสานกายใจ  มุงเรียนนําไปใช” 
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สีประจําโรงเรียน 
 

 

 

1.7 ประชากร  สังคมและวัฒนธรรม 

 ประชากร หมูบานแกงเกล้ียง  มีประชากรท้ังส้ิน 378  คน   

1.8 วิสัยทัศนของโรงเรียน 

 วิสัยทัศน 

 ภายในป 2566 โรงเรียนบานแกงเกล้ียง เปนองคกรแหงการเรียนรู บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีสวนรวม

ของทุกฝาย 

1.9 พันธกิจ 

 1.9.1 เรียนรูมุงใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

 1.9.2 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 1.9.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนทักษะชีวิตของผูเรียนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ 

 1.9.4 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนใชเทคโนโลยีในทางท่ีถูกตองเหมาะสม และการ

รูเทาทันส่ือ 

 1.9.5 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 1.9.6 จัดการศึกษาภายใตความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

1.10 เปาหมาย 

 มุงเนนการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน 

กษัตริย รูบทบาทหนาท่ีของตน บุคลากรทางการศึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.11 อัตลักษณของสถานศึกษา 

 รักษวิถีไทย ใชชีวิตพอเพียง 

1.12 เอกลักษณของสถานศึกษา 

        โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศนสะอาด  บรรยากาศรมรื่น 

 

 

 

 

แสด  -  ขาว 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 2.1  จํานวนหองเรียนและนักเรียน ปการศึกษา 2563 (ขอมูลณวันท่ี 29 มิถุนายน 2563)  
 

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2  3 3  

อนุบาล 3 4 2 6  

รวมช้ันอนุบาล 4 5 9  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 7 2 9  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 9 3 12  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 7 7 14  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 3 6 9  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 5 6 11  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 5 9 14  

รวมช้ันประถมศึกษา 36 33 69  

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 40 38 78  

 

 2.2 อัตรากําลังขาราชการครูโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง อันดับ วุฒิ/วิชาเอก 

1 นายภาณุพันธุ  จันทรา ผูอํานวยการ

โรงเรียน 

คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางวิไลลักษณ   ภักดีมี คร ู คศ.3 กศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

3 นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร คร ู คศ.1 คบ.การประถมศึกษา 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

4 นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร คร ู คศ.1 คบ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

5 นางสาวพรสวรรค  สอนด ี คร ู คศ.1 คบ.การศึกษาปฐมวัย 
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 2.3 อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง อันดับ วุฒิ/วิชาเอก 

1 นางสาวรุงทิวา  ใยบัว ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - คบ.ภาษาอังกฤษ 

2 นางอุบลวณี  อุดมสิทธิ ์ ครูผูทรงคุณคาฯ - คบ.ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน ธุรการโรงเรียน - วคบ.การจัดการ 

4 นางประกาย  วังคีรี นักการภารโรง - ป.6 
 

 2.4  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร จํานวนหลัง จํานวนหอง 

1. อาคารเรียนถาวร 

อาคาร ป.1 ซ  

อาคาร สปช. 104/26 

2 

1 

1 

5 

2 

3 

2. อาคารอเนกประสงค 

อาคารอเนกประสงค แบบ สปช.202/26 

อาคารคนของแผนดิน 

อาคารเรียนอนุบาล 

3 

1 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

3. หองเก็บของ (แบบบริจาค) 1 1 

4. โรงอาหาร (แบบบริจาค) 1 1 

5. สวม 

แบบบริจาค (โรงอาหาร) 

แบบบริจาค (อาคารคนของแผนดิน) 

แบบดัดแปลงจากถังน้ํา ฝ 33 

แบบ สปช.206/45 

4 

1 

1 

1 

1 

13 

2 

2 

5 

4 

6. อาคารหกเหล่ียม 1 1 

7. สนามกีฬาอเนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา) 1 แหง 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

9 แผนปฏิบัตริาชการประจําป ปการศึกษา 2563 

3.  ปญหาและอุปสรรคของโรงเรียน 

 เนื่องจากโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลลาดคาง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูหางจากตัวอําเภอภูเรือเพียง 10 กิโลเมตร ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียนขนาดใหญ

และมีชื่อเสียง ปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีกําลังประสบอยูในขณะนี้ คือ 

 3.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรใหนอยไมเพียงพอในการจัดการศึกษาสืบเนื่องมาจาก

จํานวนนักเรียนนอย  

 3.2 จํานวนบุคลากรท่ีทําการสอนไมเพียงพอ โรงเรียนเปดทําการเรียนการสอน 8 

หองเรียน ในปจจุบันมีบุคลากรท่ีทําการสอน 5 คน ทําใหครูไมครบช้ันเรียน 

 3.3 ชุมชนรอบๆ โรงเรียนมีสภาพทางครอบครัวท่ียากจนผูปกครองนักเรียน ไมให

ความสําคัญกับการศึกษาเทาท่ีควร เนื่องจากสภาพความเปนอยูไมดี ตองหาเชากินค่ํา สวนใหญมี

อาชีพรับจาง ไปทํางานตางจังหวัดและขายสลากกินแบงรัฐบาล ท้ิงลูกหลานไวกับตายาย ผูสูงอายุ

ท่ีบาน เด็กนักเรียนจึงขาดความเอาใจใสในการเรียน ขาดแรงจูงใจและช่ืนชมตอการเรียนรู   
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4.  แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

• งานหลักสูตรและการสอน 

• งานนิเทศการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการสอน 

• งานกิจการและกิจกรรมนักเรยีน 

• งานสื่อ หองสมุดและเทคโนโลยี

การศึกษา 

• งานวัดผลประเมินผลและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

• งานการพัฒนาวิชาชีพครู 

• งานการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและ

บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

• งานวิชาการกับชุมชนและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

• งานนโยบายและแผน 

• งานการงบประมาณ 

• งานจัดหารายไดและกองทุน

โรงเรียน 

• งานการบริหารทรัพยสินและ

ผลประโยชน  

• งานการวางแผนกําลังคน/

สรรหา/คัดเลือก 

• งานการบรรจ/ุแตงตั้ง/และ

ระบบทะเบียนบุคคล 

• งานการประเมิน-การพัฒนา

บุคคลและงานวินัย 

• งานสวัสดิการและกองทุน

บุคลากร 

• งานธุรการและสารบรรณ 

• งานเลขานุการกิจกรรมการ

สถานศึกษา 

• งานการเงินและการบัญชี 

• งานพัสดุและการจดัจาง 

บริการ 

• งานพัสดุและการจดัจาง 

• งานอาคารสถานท่ีการพัฒนา

พ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

• งานรักษาความปลอดภัย 

• กลุมงานบริการอนามัยและ

โภชนาการ 

• งานระบบการตรวจสอบ

ผลงานและการเงิน  

• กลุมงานชุมชนสัมพันธ 

                

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานแกงเกล้ียง 

ผูบริหารสถานศึกษา 

นายภาณุพันธุ  จันทรา 

บริหารงานวิชาการ 

• นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

• นางจิระภา  แสงมณ ี

• นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

• นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

 

บริหารงานงบประมาณ 

• นางสาวพรสวรรค สอนด ี

• นางจิระภา แสงมณ ี

 

 

บริหารงานบุคคล 

• นายภาณุพันธุ จันทรา 

• นางวิไลลักษณ ภักดมี ี

• นางอุบลวิณี อุดมสิทธ์ิ 

 

บริหารงานท่ัวไป 

• นางวิไลลักษณ  ภักดมี ี

• นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร 

• นางสาวสุดาวรรณปองกัน 

• นางประกาย  วังคีร ี
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