
 
ค ำสั่งโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 

ที่ 434 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

---------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (แผนกลยุทธ์
สถานศึกษา 2561-2564) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และ 45(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1360/2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เรื่อง การมอบอ านาจการ
บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1 สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ประธานกรรมการ 
1.2 นายวรพิศ  อินธิราช       ผช.ผอ.โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายประวัติ  คุณแสน        รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.4 นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา  หน.กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
1.5 นางชุติมา  ลายทอง  หน.กลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
1.6 นายนุรักษ์  บุญร่วม       รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณฯ        กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน        
                                                                                   กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานและก ากับติดตามให้การด าเนินงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 2.1 นายนุรักษ์  บุญร่วม   ครู อันดับ คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายวรพิศ  อินธิราช   ครู อันดับ คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายประวัติ  คุณแสน   ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

2.4 นายไสว  วะสาร   ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
 2.5 นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

2.6 ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา วงศ์สมศรี ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 



 2.7 นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
2.8 นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

 2.9 นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
 2.10 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

2.11 น.ส.จารุวรรณ  ศรีชนกมาตา  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
2.12 น.ส.ชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

 2.13 นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี                     ครู อันดับ คศ.3                       กรรมการ 
 2.14 นายอาภัณตรา  แสงวงค์  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

2.15 นายณัฐชาติ  ลือแสน  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
 2.16 น.ส.พิชญาภา  อินธิแสง  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 

2.17 นายอนุสรณ์  จันทร์คามค า  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
2.18 นางชุติมา  ลายทอง   ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
2.19 นางรัตนากรณ์  รักษา  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 

 2.20 น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล    ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ  
 2.21 นางพรนิษา  ศิริบุรี   ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
 2.22 นางวันวิสา ไชยตะมาตย์  ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 

2.23 น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพชร  ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
 2.24 นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง   ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
 2.25 นายยอดเพชร  ฮังกาสี  ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
 2.26 น.ส.ดวงใจ  ภารส าราญ  ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
 2.27 น.ส.ปวีณา  บุตะลา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 2.28 นายปกรณ์  ปัญญาพ่อ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 2.29 น.ส.ปภัสสร  พรมค า  ครูธุรการ   กรรมการ 
 2.30 นายจักรกฤษ  เทบ ารุง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 2.31 นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครู อันดับ คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

2.32 น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส  ครู อันดับ คศ.1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่  ด าเนินการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และหน่วยงานบังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้อง   เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียน และรวบรวมโครงการส่งงานแผนงาน กลุ่ม
งบประมาณและแผนงาน  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้การจัดท า
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
   

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
       
                                                                ลงชือ่ สิบเอก 
                                                                                 (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 



 
ค ำสั่งโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 

ที่ 435/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม บรรลุตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (แผนกลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564) โรงเรียนท่า
แร่ศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และ 45(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1360/2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เรื่อง การมอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้าง  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง 
การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

1.1 นายประจวบ  บรรจงศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
1.2 กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าแร่ศึกษาทุกคน   กรรมการ 
1.3 สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา ประสานงาน และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

2563 
 
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

2.1 สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวรพิศ  อินธิราช       ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางชุติมา  ลายทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
2.4 น.ส.จารุวรรณ ศรีชนกมาตา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
2.5 นายประวัติ  คุณแสน        รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.6 นายนุรักษ์  บุญร่วม       รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณฯ        กรรมการและเลขานุการ 



2.7 นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน    
                                                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานและก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 3.1 สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ประธานกรรมการ 

3.2 นายวรพิศ  อินธิราช       ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประวัติ  คุณแสน             รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 
3.4 น.ส.จารุวรรณ  ศรีชนกมาตา      หน.กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
3.5 นางชุติมา  ลายทอง       หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
3.6 นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์           หน.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
3.7 นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี      หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
3.8 นางขนิษฐา  ศรีวรกุล            หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             กรรมการ 
3.9 น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ์      หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
3.10 นางพรนิษา  ศิริบุรี       หน.กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา   กรรมการ 
3.11 นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร      เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
3.12 น.ส.ชบาไพร  มนต์อินทร์      เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 
3.13 นางรัตนากรณ์  รักษา      เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 
3.14 นายยอดเพชร  ฮังกาสี      เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 
3.15 น.ส.ศรีสุวรรณ  พาพรมลิก       ปปช.สพฐ.ชุมชน    กรรมการ 
3.16 น.ส.จันฐิมาพร  ทวีพงศ์พจนา    ปปช.สพฐ.น้อย    กรรมการ 
3.17 นายนุรักษ์  บุญร่วม   รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณฯ    กรรมการและเลขานุการ

 3.18 น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส      ครู อันดับ คศ.1        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.19 น.ส.ปภัสสร  พรมค า      พนักงานธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 หน้ำที ่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการพิจารณาโครงการ และจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเหมาะสม เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน โรงเรียน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้มากท่ีสุด 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้การ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการ ตามแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 
       
 
                                                                ลงชือ่ สิบเอก 
                            (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 



 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 

ครั้งที่ 4 /2562 
วันศุกร์  ที่  8  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562  เวลำ  10.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเล็ก  อำคำร 4  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้มำประชุม 
1. นายประจวบ    บรรจงศิลป์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. บาทหลวงสมพงษ์   ตรีว่าอุดม  กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
3. นายวรพิศ   อินธิราช   กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนครู 
4. นางสาวศรีสุวรรณ   พาพรมลิก            กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นายฐิติชัย   ว่ามป้อง   กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายบุญถัน   นอนิล   กรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนิยม   ปานแสน   กรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ         กรรมการและเลขานุการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

1. นางรัดดา  บุริพา   กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนองค์กรชุมชน 
2. นางทองยิ้ม  ยงบรรทม     กรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
3. นายเกรียงไกร   ว่ามป้อง  กรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
4. นายชัยยุธ   ตระกูลมา   กรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายนุรักษ์   บุญร่วม   รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
2. นายวรพิศ    อินธิราช   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
3. นางสาวอรทัย    เมืองแพน  ธุรการ (ผู้บันทึกการประชุม) 

 
เริ่มประชุมเวลำ  10.30 น. 
 
ระเบียบวำระก่อนประชุม 
 นายประจวบ  บรรจงศิลป์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กล่าวเปิดการ
ประชุม  และได้แนะน าคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาประชุมในครั้งนี้ 
ระเบียบวำระท่ี 1 ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ   
 นายประจวบ  บรรจงศิลป์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กล่าว   
ชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้   และทุกครั้งที่
ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยดีเสมอมา  วันนี้คณะกรรมการมา
ประชุมไม่ครบ เพราะบางท่านไปเตรียมตัวรับเสด็จ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุมที่อ าเภอเมืองสกลนคร 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  

(การประชุมครั้งที่  2/2562  วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2562)  
 ที่ประชุม   - รับรอง– 



ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 4.1  เรื่องจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 4.2 เรื่องจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร    
 .............................................................................................................................................................  
 4.3 เรื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 .............................................................................................................. ............................................... 
 4.4  เรื่องจำกกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ............................................................................................................................. ................................ 
  4.5  เรื่องจำกกลุ่มงบประมำณและแผนงำน   

1)  การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษาต้องท าแผนประจ าปีงบประมาณประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23  ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ก็พูดถึงเงินงบประมาณปี  2563  
เราจะได้รับการจัดสรรตามวันที่ 10  มิถุนายน  2562  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียน 333  คน รายหัวที่ได้  
3,500บาท  ได้รับทั้งหมดเป็นเงิน 1,165,500 บาท   มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน  182 คน รายหัวที่ได้  
3,800บาท  ได้รับทั้งหมดเป็นเงิน 691,600 บาท   รวมเงินงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับทั้งหมด  1,857,100 
บาท   กันไว้เป็นเงินค่าไฟ  12 เดือน  240,000 บาท  ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์  120,000  บาท  ค่าจ้างคนสวน  
120,000 บาท  แม่บ้าน  60,000 บาท   รวมเงินที่กันไว้เป็นเงินทั้งหมด  552,000 บาท  คงเหลือไว้จัดท า
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 รวม   1,335,100 บาท    รายละเอียดดังตารางด้านล่าง 

รำยช่ือโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรงบประมำณปี 2563 

ที ่ ชื่อโครงกำร อนุมัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 กลุ่มบริหำรทั่วไป งบบริหำร 4 กลุ่ม 
      

400,530  
1.1 พัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม 

และจัดภูมิทัศน์ภำยในโรงเรยีน 

      

1.1.1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียน       12,750  นายธนะศักด์ ขอบไชย
แสง 

1.1.2 การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่       51,000  นายไสว วะสาร 
1.1.3 การพัฒนาปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์       34,000  นายธนะศักด์ ขอบไชย

แสง 
1.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่       17,000  นายไสว วะสาร 
1.1.5 การจัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติและป้ายประชาสัมพันธ์       12,750  นายจักรกฤษ เทบ ารุง 
1.1.6 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าแท่นพระ         

3,200  
นายไสว วะสาร 



1.1.7 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟและเวทีหอประชุม              -    นายธนะศักด์ ขอบไชย
แสง 

1.1.8 การเปลี่ยนกรองและซ่อมบ ารุงเครื่องท าน้ าเย็น       17,000  นายไสว วะสาร 

1.2 อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม   

1.2.1 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 
        
4,400  

ว่าที ่ร.ต.(หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 

1.2.2 กิจกรรมท่าแร่ศึกษารวมใจลดใช้พลังงาน           700  นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชย
แสง 

1.2.3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
        
4,900  นายยอดเพชร ฮังกาสี 

1.2.4 กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 
        
4,250  นางอรอนงค์ 

จามน้อย
พรหม 

1.3 สำนสัมพันธ์บวร (บ้ำน วัด โรงเรียน)   
1.3.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              -    นายวรพิศ อินธิราช 

1.3.2 การชุมนุมศิษย์เก่าวันคืนสู่เหย้าโรงเรียนท่าแร่ศึกษา              -    นายวรพิศ อินธิราช 

1.3.3 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครอง              -    นายวรพิศ อินธิราช 

1.3.4 กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา              -    นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

1.3.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์บริการงานสาธารณะชุมชน 
        
3,800  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

1.4 สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีชุมชน   นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

1.4.1 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
        
8,500  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

1.4.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่ดาว       11,000  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 
1.5 กำรตรวจสอบและนิเทศภำยในกลุ่มบริหำรทั่วไป   

1.5.1 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  

             -    
สิบเอกเกษม
ศักดิ์ ทองสุ 

1.5.2 การนิเทศงานในฝ่ายบริหารทั่วไป              -    นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 
1.5.3 งานตรวจสอบภายใน              -  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

       
1.6 จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป       25,500  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

1.7 
ประชำสัมพันธ์โรงเรียน         

9,800  นางอรอนงค์ 
จามน้อย
พรหม 

1.8 ส่งเสริมสหกรณ์ร้ำนค้ำในโรงเรียน 
        
1,600  นายวรพิศ อินธิราช 

1.9 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ         

2,550  น.ส.ปริศนา 
วงศ์ค า
สาย 

  รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรทั่วไป 
    
224,700    

2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       
2.1 พัฒนาบุคลากร       41,780  นางพรนิษา ศิริบุรี 



2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ขวัญและก าลังใจ)       17,000  นางพรนิษา ศิริบุรี 

2.3 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
        
9,800  นางพรนิษา ศิริบุรี 

  รวมงบประมำณฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
      
68,580    

3 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน   

3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        

6,800  นายณัฐชาติ ลือแสน 

3.2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกิจการนักเรียน       17,000  นายประวัติ คุณแสน 

3.3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
        
7,200  นางขนิษฐา ศรีวรกุล 

3.4 พิธีไหว้ครู      
        
6,000  น.ส.จิรัชยา 

ทองธรา
กุล 

3.5 ปฐมนิเทศนักเรียน    
        
3,200  นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 

3.6 จัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว                         
        
2,550  น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

3.7 แนะแนวศึกษาต่อ                          
        
3,400  น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

3.8 แนะแนวสานฝันแบ่งปันความรู้                                         -    น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

3.9 ประชุมผู้ปกครอง 
        
7,650  น.ส.จิรัชยา 

ทองธรา
กุล 

3.10 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน       12,750  นายปกรณ์ 
ปัญญา
พ่อ 

  รวมงบประมำณฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
      
66,550    

4 ฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 
  

4.1 พัฒนำงำนฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 

4.1.1 งานจัดท าแผนปฎิบัติการโรงเรียน 
        
3,200  นายนุรักษ์   บุญร่วม 

4.1.2 งานการเงิน 
        
6,400  นางปนัดดา 

ภัทรวงศ์
วิสูตร 

4.1.3 งานบัญชี 
        
4,250  น.ส.บุญยงค์ 

ตาล
วิลาส 

4.1.4 งานพัสดุและสินทรัพย์       19,200  นายยอดเพชร ฮังกาสี 

4.2 โรงเรียนสุจริต 
        
7,650  น.ส.บุญยงค์ 

ตาล
วิลาส 

  รวมงบประมำณฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 
      
40,700    

  รวมงบบริหำร 4 ฝ่ำย  
    
400,530    



5 ฝ่ำยวิชำกำร  วิชาการ + 8 กลุ่มสาระ  
      
801,060  

5.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน       66,000  นางชุติมา ลายทอง 

5.2 พัฒนางานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ       25,500  นางชุติมา ลายทอง 

5.3 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล       11,050  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 
5.4 

ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืน 
        
8,500  

น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 

5.5 จัดท าข้อสอบประจ าปี       90,920  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 
5.6 แก้ปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส และ มผ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

        
2,720  

น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 

5.7 นิเทศภายใน           850  นางวันวิสา 
ไชยตะ
มาตย์ 

5.8 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
        
3,400  น.ส.ปวีณา บุตะลา 

5.9 พัฒนาระบบงานห้องสมุด       

5.9.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
        
1,700  นางรัตนากร รักษา 

5.9.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน           850  นางรัตนากร รักษา 

5.9.3 พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด       25,000  นางมิตรทญา 
เลณะ
สวัสดิ ์

5.9.4 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด       23,000  นางมิตรทญา 
เลณะ
สวัสดิ ์

5.10 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิทศ       12,400  นางชุติมา ลายทอง 

5.11 ท.ร.ศ. สร้างโอกาส สร้างคน สร้างอนาคต       25,000  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 
5.12 ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการฝ่ายวิชาการ              -    นางชุติมา ลายทอง 

  รวมงบประมำณฝ่ำยวิชำกำร 
    
296,890    

6 โครงกำรแยกตำมกลุ่มสำระ   

6.1 ภำษำไทย   
6.1.1 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย       10,000  นางรัตนากร รักษา 
6.1.2 พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

5,000  
นางชุติมา ลายทอง 

6.1.3 
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

        
8,000  

นางชุติมา ลายทอง 

  รวม 
      
23,000    

6.2 คณิตศำสตร ์   
6.2.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการคิดทาง

คณิตศาสตร์ 
        
8,500  

นางปนัดดา ภัทรวงศ์
วิสูตร 

6.2.2 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
12,750  น.ส.บุญยงค์ ตาล

วิลาส 



6.2.3 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        
6,800  นางขนิษฐา ศรีวรกุล 

  รวม 
      
28,050      

6.3 วิทยำศำสตร์   
6.3.1 

พัฒนา/อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 งบ
พลังงาน  

นางอรอนงค์ จามน้อย
พรหม 

6.3.2 

ปรับปรุงฟาร์มไส้เดือนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน    

      32,470  นางอรอนงค์ จามน้อย
พรหม 

6.3.3 

1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์สู่วิถีชีวติพอเพียงจากมูลไส้เดือน   

      59,500  นางอรอนงค์ จามน้อย
พรหม 

6.3.4 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

        
7,500  

นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

6.3.5 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์       10,200  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

  รวม 
    
109,670    

6.4 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   

6.4.1 วันแม ่
        
7,500  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 

 
6.4.2 

วันส าคัญทางศาสนา 

      
 11,900  

 
นายยอดเพชร 

 
ฮังกาสี 
 

6.4.3 โรงเรียนคุณธรรม 
        
5,000  นายยอดเพชร ฮังกาสี 

6.4.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา และห้องจริยธรรม   11,900  นายวรพิศ 
น.ส.ปวีณา 

อินธิราช 
บุตะลา 

6.4.5 
วันอาเซียน 

        
8,000  

น.ส.ปวีณา บุตะลา 

6.4.6 นิเทศภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   นายวรพิศ อินธิราช 

6.4.7 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        
8,500  

นายวรพิศ อินธิราช 

  รวม 
      
52,800    

6.5 สุขศึกษำและพลศึกษำ   

6.5.1 จัดหาสื่อการเรียนการสอนพลศึกษา       25,000  นายประวัติ คุณแสน 

6.5.2 พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสุขศึกษา-พลศึกษา 
                      
4,000  นายประวัติ คุณแสน 

  รวม 
      
29,000    

6.6 ศิลปศึกษำ   

6.6.1 พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ          12,750  นางพรนิษา ศิริบุรี 



6.6.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระศิลปศึกษา 
        
3,400  นางพรนิษา ศิริบุรี 

6.6.3 จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต       68,000  นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชย
แสง 

6.6.4 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล       51,000  นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชย
แสง 

  รวม 
    
135,150    

6.7 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   
6.7.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
      50,000  นายอนุสรณ์ จันทร์

คามค า 

6.7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ       17,000  นายนุรักษ์ บุญร่วม 

6.7.3 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        
8,500  นายนุรักษ์ บุญร่วม 

  รวม 
      
75,500    

6.8 ภำษำต่ำงประเทศ   
6.8.1 

ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 

        
2,000  

น.ส.ดวงใจ ภาร
ส าราญ 

6.8.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
        
8,000  น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

6.8.3 ภาษาอังกฤษวันละค า (English  word  daily)              -    น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

6.8.4 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
        
8,000  น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 

6.8.5 กิจกรรมวันคริสต์มำส พัฒนำผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษและอำเซียน         25,000  น.ส.พิขญาภา อินธิแสง 

6.8.6 ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา       10,000  น.ส.พิขญาภา อินธิแสง 

  รวม 
      
51,000    

  รวมงบประมำณฝ่ำยวิชำกำร + 8 กลุ่มสำระ  
    
801,060    

 
  

     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

     

7 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   อนุมัติ  
                              

465,940  
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความ

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      43,280  นางชุติมา ลายทอง 

7.2 
ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(0-net) 

      20,000  น.ส.ดวงใจ 
ภาร
ส าราญ 



 
มติที่ประชุม :คณะกรรมการอนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2563 โดยเอกฉันท์ 
 
 

7.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ       25,000  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 
      น.ส.ปวีณา บุตะลา 

7.4 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม       22,660  น.ส.ดวงใจ 
ภาร
ส าราญ 

7.5 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       10,000  น.ส.ดวงใจ 
ภาร
ส าราญ 

7.6 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี       40,000  นางวันวิสา 
ไชยตะ
มาตย์ 

7.7 ทัศนศึกษานอกสถานที่     100,000  นางวันวิสา 
ไชยตะ
มาตย์ 

7.8 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด       50,000  นายประวัติ คุณแสน 

7.9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน       20,000  นางชุติมา ลายทอง 

7.10 TO BE NUMBER ONE   นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 

1) เวทีคนเก่ง 
        
5,000  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

2) อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE 
        
2,000     

3) กิจกรรมสร้างรายได้เข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE 
        
8,000      

7.11 
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

  
นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 

1) 
โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

        
8,500  

   

2) สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข         12,750      
7.12 ค่ำยสรรค์สร้ำงนวตักรรมหุ่นยนต์กำรเรียนรู้แบบ STEM Education       25,500  นายจักรกฤษ เทบ ารุง 
7.13 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิต พุทธ คริสต์รวมใจเป็น

หนึ่งเดียว 

      21,250  น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร 

7.14 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าป ี2563        17,000  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 
7.15 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการแสดงมายากล ประจ าปี 2563        20,000  นางรุ่งอรุณ ถ าวาปี 

7.16 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
        
5,000  

นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 

7.17 ออกแบบลายกระเป๋าผ้าจากโปรแกรม The geometer’s  
Sketchpad (GSP) 

      10,000  น.ส.บุญยงค์ ตาล
วิลาส 

          

  รวมงบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    
465,940  

  



 
วำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 นายประจวบ   บรรจงศิลป์  ประธานที่ประชุม  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ท่านได้
เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้    และกล่าวปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
    ลงชื่อ                                ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นางสาวอรทัย  เมืองแพน) 
                ธุรการโรงเรียน 
 
 

                ลงชื่อ                                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                    (นายวรพิศ   อินธิราช) 
                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
     สิบเอก                             ผู้ทานบันทึกการประชุม 
                                                       (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                         โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

 
 
 

                     ลงชื่อ                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (นายประจวบ   บรรจงศิลป์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                               โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 
 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.  สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
2.  นายวรพิศ  อินธิราช    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
3.  นายประวัติ  คุณแสน    รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
4.  นางชุติมา  ลายทอง    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
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6.  นายนุรักษ์  บุญร่วม    รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
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2.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ      กรรมการ 
3.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กรรมการ 
4. นางรัตนากรณ์  รักษา   ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กรรมการ 
5. นายยอดเพชร  ฮังกาสี   ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กรรมการ 
6.  นายนุรักษ์  บุญร่วม   ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส  ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


