
กลุมบริหารทั่วไป 
 นายรักษพล    ซิตูมปูน 

 

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 
 

แผนภูมิการบริหารกลุมบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
นายอธิภัทร   พรชัย 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
นายสุพรรณ    พลบุรี 

งานสํานักงานและ
ธุรการ 

นางสาวลัดดาวัลย  ยังคง 

 

งานประชาสัมพันธ
โรงเรียน 

นายธวัชชัย  บุญชวย 

 

งาน
โสตทัศนูปกรณ 
นายสมนึก  ศรีปน 

 

งานอนามัย
โรงเรียน 

นายสุรศักดิ ์ เช้ือเจ็ดตน 

 

งานโภชนาการ 
นายกําเชาว  อารีรักษ 

 

งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
นายนําชัย  บุญแทง 

 

งานชุมชน
สัมพันธและ

บริการ 
นายรักษพล  ซิตูม

ปูน 

งาน
ยานพาหนะ 

นายนําชัย  บุญแทง 

 

. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นายรักษพล  ซิตูมปูน 

 



 1. ขอมูลกลุมงานธุรการ  
 1.1  ขอมูลการรับสงหนังสือราชการ 
  หนังสือราชการที่รับเขา  จํานวน       1,501   ฉบับ 
  หนังสือราชการที่สงออก  จํานวน      473  ฉบับ 
 

สถิติรับ - สง  หนังสือ  งานสารบรรณ  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ 
ตั้งแตวันที่  1  มกราคม – 31  ธันวาคม  2556 

เดือน 
หนังสือเขา หนังสือออก 

เลขที่ จํานวน เลขที่ จํานวน 
มกราคม 001-199 199 001-52 52 

กุมภาพันธ 200-392 192 053-125 72 
มีนาคม 393-579 186 126-200 74 
เมษายน 580-656 76 201-216 15 

พฤษภาคม 657-793 136 217-273 56 
มิถุนายน 794-985 191 274-324 50 
กรกฎาคม 986-1,195 209 325-378 53 
สิงหาคม 1,196-1,379 183 379-439 60 
กันยายน 1,380-1,501 121 440-473 33 
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม 1,501 473 
เฉลี่ยเดือนละ 166 52 

ที่มา  : งานธุรการโรงเรียน    ณ   วันที่   22   กันยายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. สรุปขอมูลการใชหองพยาบาล 
สรุปการใชหองพยาบาล 

งานอนามัยโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
ประจําปการศึกษา  2556 

เดือน บาดแผล 
ปวด
ศีรษะ 

กระเพา
ะ 

ไขหวัด แกแพ ไอ ประจําเดือน นอนพัก 

พฤษภาคม 1 3 - 2 - - 2 2 
มิถุนายน 1 - 7 7 - - - 7 
กรกฎาคม - 1 2 6 2 1 2 4 
สิงหาคม 1 - 1 7 - - - 3 
กันยายน - 4 2 7 1 - 3 4 
ตุลาคม         

พฤศจิกายน         
ธันวาคม         
มกราคม         

กุมภาพันธ         
มีนาคม         
ที่มา : งานอนามัยโรงเรียน   ณ   วันที่   22   กันยายน  2556 
 
 
3.  สรุปขอมูลปญหาดานสุขภาพรางกาย 

สรุปปญหาดานสุขภาพรางกายของนักเรียน  ปการศึกษา  2556  
รายการ ปญหาดานสุขภาพรางกาย(คน) 

1.  เจ็บปวยเล็กนอยไมตองพักหองพยาบาล 
2.  ปวยนอนพักหองพยาบาล 
3.  สงกลับบาน 
4.  สงสถานีอนามัย 

43 
20 
6 
4 

รวม 73 
ที่มา : งานอนามัยโรงเรียน  ณ   วันที่   22   กันยายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม   
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1. นายประมวน         ดวงตา ประธานกรรมการ  
2. นายเฉลิม             อองาม ผูแทนผูปกครอง  
3. นายรักษพล          ซิตูมปูน ผูแทนครู  
4. นางเทียมจันทร      วิทยานที ผูแทนองคกรชุมชน  
5. นายพงษพันธ        วภิาจักษณกุล ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
6. นายเดนณรงศ        ธรรมมา ผูแทนศิษยเกา  
7. พระครูสาทรพัชรเขต ผูแทนองคกรศาสนา รองเจาอาวาสวัดพระพุทธ

บาทชนแดน 
8. นายสมคิด            รินนาศักดิ ์ ผูแทนองคกรศาสนา  
9. นางวารุณี             ธีระภัทรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
10. นายวิสูตร             ศรีสายยนต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
11. นายเชาวฤทธิ์        สุวรรณสภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
12. นายอุกฤษ            ฉัตรศรีสวุรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
13. นางสาวกัญญา       พิทักษเงินดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
14. นายกิตติ              ลิ้มศิริชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
15. นายอธิภัทร           พรชัย กรรมการและเลขานุการ  
16. นายสุพรรณ          พลบุร ี ผูชวยเลขานุการ   

 
 
คณะทํางานกลุมงานบริหารทั่วไป 
 กลุมบริหารทั่วไป 
             นายรักษพล        ซิตูมปูน                              หัวหนากลุม 
 

1) งานสํานักงานและธุรการ 
  นางสาวลัดดาวัลย  ยังคง  หัวหนางาน 
  นางสาวฉวีวรรณ  ประมาณเมือง ผูชวย 
  นางสาวณันทิยา แกวเผือก ผูชวย 

 
 หนาที่และความรับผิดชอบ  
        จัดระบบบริหารงานธุรการ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และบริการขอมูลทางธุรการแกบุคลากร 
ดูแลใหการตอนรับบุคคลที่มาติดตอราชการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สรุปรายงานตอ
ผูบริหาร 
 
 
 



2) งานประชาสัมพันธ 
  นายธวัชชัย   บุญชวย หัวหนางาน 

  นายชัยวัฒน   มวงดี                               ผูชวย 

  นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร                            ผูชวย 

  นายเชิดพงษ   จับบาง ผูชวย 

 หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ประชาสัมพันธและบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทําเว็บไซตโรงเรียน วารสารโรงเรียน 
แผนพับแนะนําโรงเรียน รวมทั้งการแนะนําโรงเรียนในรูปแบบอื่นๆ ที่เนนการใชเทคโนโลยี  สรุปรายงานตอ
ผูบริหาร 
 

3) งานโสตทัศนูปกรณ 
       นายสมนึก      ศรีปน                             หัวหนางาน 

             นายสุจิตร       พิสิฐากุล                          ผูชวย  

             นายเชิดพงษ   จับบาง                             ผูชวย 

 หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ควบคุม ดูแลการใชหองโสตทัศนูปกรณ ใหพรอมในการปฏิบัติงาน  อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกผูมาขอใชบริการ  สรุปรายงานตอผูบริหาร 
 

4) งานอนามัยโรงเรียน 
   นายสุรศักดิ์   เชื้อเจ็ดตน หัวหนางาน 

   นางวัชราภรณ   เชื้อเจ็ดตน ผูชวย 

 หนาที่และความรับผิดชอบ  
 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนักเรียนและบริการดานสุขภาพอนามัย  จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน      
จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ใหบริการนักเรียนที่ปวยและนําสงโรงพยาบาล
ใหบริการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดบริการกระเปายาและเวชภัณฑ วางแผนปองกันปญหาการเกิด
อุบัติเหตุในสถานศึกษา ดูแลเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน  สรุปรายงานตอผูบริหาร 
 

5) งานโภชนาการ 
   นายกําเชาว       อารีรักษ                           หัวหนางาน 
   ครูผูสอนรายวิชาคหกรรม                                ผูชวย    
              
 หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และเครื่องดื่ม ใหมีคุณภาพและปลอดภัย จัดกิจกรรมสงเสริมดานโภชนาการ
แกนักเรียน  ประสานงานกับรานคาเก่ียวกับการจําหนายอาหาร สรุปรายงานตอผูบริหาร 
 



6) งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
       นายนําชัย     บุญแทง                            หัวหนางาน  

   นายสุรกิจ   เพชรบัว    ผูชวย 

             นายสมนึก     ศรีปน                               ผูชวย 

             นายสุจิตร     พิสิฐากุล                           ผูชวย 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
 วางแผนพัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ จัดทําปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ จัดสาธารณูปโภค ไวบริการแกบุคลากรและนักเรียนอยางเพียงพอและทั่วถึง สรุปรายงานตอ
ผูบริหาร 
 

7) งานชุมชนสัมพันธและบริการ 
                       นายรักษพล        ซิตูมปูน                    หัวหนางาน 

                  นายนําชัย          บุญแทง                    ผูชวย 

                  นายสุจิตร           พิสิฐากุล                  ผูชวย    

 หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ประสานงานกับชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ในการใชทรัพยากรรวมกันพัฒนานักเรียน โรงเรียน และ
ใหบริการชุมชนดานการใชอาคารสถานที่ และอื่น ๆ ติดตามตรวจสอบการใหบริการ เก็บรวบรวมขอมูลความ
รวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน สรุปรายงานตอผูบริหาร 

 
8) งานยานพาหนะ 

       นายนําชัย         บุญแทง หัวหนางาน 
   นายพิสิทธิ์   เทียมสมบูรณ ผูชวย 
       นายสุทธินัน      ชิงชัย                                ผูชวย 
             นายวัชรวิชญ     ดวงทา                              ผูชวย 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 วางแผนการใชพาหนะ  ดูแลรักษายานพาหนะ ดําเนินการใชยานพาหนะใหเกิดประโยชนและคุมคาตอ
ทางราชการ สรุปรายงานการใชพาหนะตอผูบริหาร 
 

9) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
      นายรักษพล          ซิตูมปูน                              หัวหนางาน 

      นางสาวฉวีวรรณ   ประมาณเมือง                      ผูชวย  

      นางสาวณันทิยา    แกวเผือก                            ผูชวย  

 



 หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ติดตอประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา รับขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการประชุม 
สรุปรายงานตอผูบริหาร 
 
 


