
1 กลุ่มบรหิารทั่วไป 400,530      
1.1 พัฒนา ปรบัปรงุ ซ่อมแซม อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และจัด

ภมูิทศัน์ภายในโรงเรยีน
          147,700

1.1.1 การพฒันาสภาพแวดล้อมและจัดภมูิทศัน์ในโรงเรียน 12,750      นายธนะศักด์ ขอบไชยแสง
1.1.2 การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ 51,000      นายไสว วะสาร
1.1.3 การพฒันาปรับปรุงงานโสตทศันูปกรณ์ 34,000      นายธนะศักด์ ขอบไชยแสง
1.1.4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 17,000      นายไสว วะสาร
1.1.5 การจัดท าปา้ยเฉลิมพระเกียรติและปา้ยประชาสัมพนัธ์ 12,750      นายจักรกฤษ เทบ ารุง
1.1.6 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าแทน่พระ 3,200        นายไสว วะสาร
1.1.7 การพฒันาปรับปรุงระบบไฟและเวทหีอประชุม -           นายธนะศักด์ ขอบไชยแสง
1.1.8 การเปล่ียนกรองและซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าน้ าเย็น 17,000      นายไสว วะสาร

1.2 อนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 13,850            
1.2.1 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 4,400        
1.2.2 กิจกรรมทา่แร่ศึกษารวมใจลดใช้พลังงาน 700           นายธนะศักด์ิ ขอบไชยแสง
1.2.3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 4,900        นายยอดเพชร ฮังกาสี
1.2.4 กิจกรรมเนื่องในวนัดินโลก 4,250        นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
1.3 สานสัมพันธ์บวร (บา้น วัด โรงเรยีน) 3,800              

1.3.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -           นายวรพศิ อินธริาช
1.3.2 การชุมนุมศิษย์เก่าวนัคืนสู่เหย้าโรงเรียนทา่แร่ศึกษา -           นายวรพศิ อินธริาช
1.3.3 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครอง -           นายวรพศิ อินธริาช
1.3.4 กิจกรรมผ้าปา่การศึกษา -           นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.3.5 กิจกรรมสานสัมพนัธบ์ริการงานสาธารณะชุมชน 3,800        นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณชีุมชน นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี

1.4.1 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 8,500        นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.4.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีแหด่าว 11,000      นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.5 การตรวจสอบและนิเทศภายในกลุ่มบรหิารทั่วไป -                 

1.5.1 การประเมินผลการปฏบิติังานตามแผนกลยุทธข์องโรงเรียน -           สิบเอกเกษมศักด์ิ ทองสุ
1.5.2 การนิเทศงานในฝ่ายบริหารทั่วไป -           นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.5.3 งานตรวจสอบภายใน -           นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.6 จัดซ้ือวัสดุกลุ่มบรหิารทั่วไป 25,500      นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
1.7 ประชาสัมพันธ์โรงเรยีน 9,800        นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
1.8 ส่งเสรมิสหกรณร์า้นค้าในโรงเรยีน 1,600        นายวรพศิ อินธริาช
1.9 พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,550        น.ส.ปริศนา วงศ์ค าสาย

รวมงบประมาณกลุ่มบรหิารทั่วไป 224,700    
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2 กลุ่มบรหิารงานบคุคล
2.1 พฒันาบคุลากร 41,780      นางพรนิษา ศิริบรีุ
2.2 เสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน (ขวญัและก าลังใจ) 17,000      นางพรนิษา ศิริบรีุ
2.3 จัดซ้ือวสัดุ-ครุภณัฑ์ส านักงานฝ่ายบริหารงานบคุคล 9,800        นางพรนิษา ศิริบรีุ

รวมงบประมาณฝ่ายบรหิารงานบคุคล 68,580      

3 กลุ่มกิจการนักเรยีน
3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,800        นายณัฐชาติ ลือแสน
3.2 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านักงานกิจการนักเรียน 17,000      นายประวติั คุณแสน
3.3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,200        นางขนิษฐา ศรีวรกุล
3.4 พธิไีหวค้รู     6,000        น.ส.จิรัชยา ทองธรากุล
3.5 ปฐมนิเทศนักเรียน   3,200        นายอาภณัตรา แสงวงศ์
3.6 จัดหาส่ือวสัดุ ครุภณัฑ์พฒันาปรับปรุงหอ้งแนะแนว                        2,550        น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
3.7 แนะแนวศึกษาต่อ                         3,400        น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
3.8 แนะแนวสานฝันแบง่ปนัความรู้                           -           น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
3.9 ประชุมผู้ปกครอง 7,650        น.ส.จิรัชยา ทองธรากุล
3.10 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 12,750      นายปกรณ์ ปญัญาพอ่

รวมงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรยีน 66,550      

4 ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

4.1 พัฒนางานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 33,050            
4.1.1 งานจัดท าแผนปฎบิติัการโรงเรียน 3,200        นายนุรักษ ์ บญุร่วม
4.1.2 งานการเงิน 6,400        นางปนัดดา ภทัรวงศ์วสูิตร
4.1.3 งานบญัชี 4,250        น.ส.บญุยงค์ ตาลวลิาส
4.1.4 งานพสัดุและสินทรัพย์ 19,200      นายยอดเพชร ฮังกาสี

4.2 โรงเรยีนสุจรติ 7,650        น.ส.บญุยงค์ ตาลวลิาส

รวมงบประมาณฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 40,700      

รวมงบบรหิาร 4 ฝ่าย 400,530    

5 ฝ่ายวิชาการ 801,060      
5.1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน 66,000      นางชุติมา ลายทอง
5.2 พฒันางานส านักงานฝ่ายบริหารวชิาการ 25,500      นางชุติมา ลายทอง
5.3 พฒันางานทะเบยีนและวดัผล 11,050      น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร
5.4 ขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน 8,500        น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร

5.5 จัดท าข้อสอบประจ าปี 90,920      น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร
5.6 แก้ปญัหานักเรียนติด 0,ร,มส และ มผ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน
2,720        น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร
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5.7 นิเทศภายใน 850           นางวนัวสิา ไชยตะมาตย์
5.8 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 3,400        น.ส.ปวณีา บตุะลา
5.9 พฒันาระบบงานหอ้งสมุด 50,550            

5.9.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1,700        นางรัตนากร รักษา
5.9.2 พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 850           นางรัตนากร รักษา
5.9.3 พฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด 25,000      นางมิตรทญา เลณะสวสัด์ิ
5.9.4 ปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุด 23,000      นางมิตรทญา เลณะสวสัด์ิ
5.10 พธิมีอบประกาศนียบตัรและปจัฉิมนิทศ 12,400      นางชุติมา ลายทอง
5.11 ท.ร.ศ. สร้างโอกาส สร้างคน สร้างอนาคต 25,000      น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร
5.12 ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการฝ่ายวชิาการ -           นางชุติมา ลายทอง

รวมงบประมาณฝ่ายวิชาการ 296,890    

6 โครงการแยกตามกลุ่มสาระ

6.1 ภาษาไทย
6.1.1 วนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทย 10,000      นางรัตนากร รักษา
6.1.2 พฒันาคุณภาพและผลสัมฤทธิท์างการเรียน 5,000        นางชุติมา ลายทอง
6.1.3 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8,000        นางชุติมา ลายทอง

รวม 23,000      

6.2 คณติศาสตร์
6.2.1 พฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ทกัษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 8,500        นางปนัดดา ภทัรวงศ์วสูิตร
6.2.2 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 12,750      น.ส.บญุยงค์ ตาลวลิาส

6.2.3 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,800        นางขนิษฐา ศรีวรกุล

รวม 28,050      

6.3 วิทยาศาสตร์
6.3.1 พฒันา/อนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนทา่แร่ศึกษา งบพลังงาน นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
6.3.2 ปรับปรุงฟาร์มไส้เดือนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   32,470      นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
6.3.3 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์สู่วิถีชีวิตพอเพียงจากมูลไส้เดือน  59,500      นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
6.3.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 7,500        นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี

6.3.5 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 10,200      นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี

รวม 109,670    

6.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.4.1 วนัแม่ 7,500        น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร
6.4.2 วนัส าคัญทางศาสนา 11,900      นายยอดเพชร ฮังกาสี

6.4.3 โรงเรียนคุณธรรม 5,000        นายยอดเพชร ฮังกาสี
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6.4.4 พฒันาหอ้งปฏบิติัการสังคมศึกษา และหอ้งจริยธรรม 11,900      นายวรพศิ
น.ส.ปวณีา

อินธริาช
บตุะลา

6.4.5 วนัอาเซียน 8,000        น.ส.ปวณีา บตุะลา

6.4.6 นิเทศภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นายวรพศิ อินธริาช

6.4.7 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 8,500        นายวรพศิ อินธริาช

รวม 52,800      

6.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
6.5.1 จัดหาส่ือการเรียนการสอนพลศึกษา 25,000      นายประวติั คุณแสน
6.5.2 พฒันาบคุลากรในกลุ่มสุขศึกษา-พลศึกษา 4,000        นายประวติั คุณแสน

รวม 29,000      

6.6 ศิลปศึกษา

6.6.1 พฒันางานการจัดการเรียนการสอนวชิาศิลปะ 12,750      นางพรนิษา ศิริบรีุ
6.6.2 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระศิลปศึกษา 3,400        นางพรนิษา ศิริบรีุ
6.6.3 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ 68,000      นายธนะศักด์ิ ขอบไชยแสง
6.6.4 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล 51,000      นายธนะศักด์ิ ขอบไชยแสง

รวม 135,150    

6.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6.7.1 พฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 50,000      นายอนุสรณ์ จันทร์คามค า

6.7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะงานอาชีพ 17,000      นายนุรักษ์ บญุร่วม
6.7.3 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8,500        นายนุรักษ์ บญุร่วม

รวม 75,500      

6.8 ภาษาต่างประเทศ
6.8.1 ส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง 2,000        น.ส.ดวงใจ ภารส าราญ

6.8.2 จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส่ือการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 8,000        น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
6.8.3 ภาษาอังกฤษวนัละค า (English  word  daily) -           น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
6.8.4 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 8,000        น.ส.กรรณิกา พนัธรัุกษ์
6.8.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษและอาเซียน  25,000      น.ส.พขิญาภา อินธแิสง
6.8.6 ปรับปรุงและซ่อมแซมวสัดุ-ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการทางภาษา 10,000      น.ส.พขิญาภา อินธแิสง

รวม 51,000      

รวมงบประมาณฝ่ายวิชาการ + 8 กลุ่มสาระ 801,060    
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7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อนุมัติ
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเปน็เลิศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
43,280      นางชุติมา ลายทอง

7.2 ส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน(0-net) 20,000      น.ส.ดวงใจ ภารส าราญ
7.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวชิาการ 25,000      น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร

น.ส.ปวณีา บตุะลา
7.4 การแข่งขันศิลปหตัถกรรม 22,660      น.ส.ดวงใจ ภารส าราญ
7.5 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 10,000      น.ส.ดวงใจ ภารส าราญ
7.6 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40,000      นางวนัวสิา ไชยตะมาตย์
7.7 ทศันศึกษานอกสถานที่ 100,000     นางวนัวสิา ไชยตะมาตย์
7.8 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 50,000      นายประวติั คุณแสน
7.9 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักเรียน 20,000      นางชุติมา ลายทอง

7.10 TO BE NUMBER ONE นายอาภณัตรา แสงวงศ์
1) เวทคีนเก่ง 5,000        นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
2) อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE 2,000        
3) กิจกรรมสร้างรายได้เข้ากองทนุ TO BE NUMBER ONE 8,000        

7.11 สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  นายอาภณัตรา แสงวงศ์

1) โรงเรียนปลอดบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 8,500        

2) สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  12,750      
7.12 ค่ายสรรค์สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์การเรียนรู้แบบ STEM Education 25,500      นายจักรกฤษ เทบ ารุง
7.13 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมน าชีวติ พทุธ คริสต์รวมใจเปน็หนึ่งเดียว 21,250      น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพช็ร

7.14 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 17,000      นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี

7.15 พฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการแสดงมายากล ประจ าป ี2563 20,000      นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี
7.16 ส่งเสริมประชาธปิไตย 5,000        นายอาภณัตรา แสงวงศ์
7.17 ออกแบบลายกระเปา๋ผ้าจากโปรแกรม The geometer’s 

Sketchpad (GSP)

10,000      น.ส.บญุยงค์ ตาลวลิาส
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