
 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 เมื่อปี พ.ศ.2525  ต ำบลท่ำแร่  อ ำเภอเมืองสกลนคร  มีโรงเรียนมัธยมศึกษำท่ีเป็นของเอกชนคือ
โรงเรียนเซนต์ยอแซพต์ท่ำแร่  และโรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำแห่งชำติ  ยังไม่มี
โรงเรียนมัธยมศึกษำที่เป็นของรัฐสังกัดกรมสำมัญศึกษำ  เนื่องจำกไม่มีที่ดินของรัฐที่จะใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
และในท้องถิ่นนี้โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษำแล้ว 
 ประชำชนในท้องถิ่นมีควำมประสงค์ท่ีจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เป็นของรัฐ  สภำต ำบลท่ำแร่จึงมี
มติเห็นสมควรให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เป็นของรัฐขึ้นในต ำบลท่ำแร่  และมอบหมำยให้นำยประหยัด  ยงดี  
และนำยนิทัศน์  เสมอพิทักษ์  เป็นผู้ประสำนงำนและจัดท ำรำยงำนขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษำกับทำงรำชกำร  
และหำที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไม่น้อยกว่ำ 35 ไร่  ในท้องถิ่นต ำบลท่ำแร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2526 เป็น
ต้นมำ 
 ปรำกฏว่ำได้มีผู้มีจิตศรัทธำขอบริจำคท่ีดินหลำยรำย  แต่คณะกรรมกำรคัดเลือกไว้ 2 รำย  เพรำะมี
ที่ดินใกล้เส้นทำงคมนำคม สะดวกในกำรเดินทำง  ได้แก่นำยก ำมะหยี่  หำญรินทร์  และนำยบัวลืม  ยงบรรทม  
ซึ่งประชำชนจะพัฒนำที่ดินและสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำวให้โรงเรียน 
 โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำเป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ไม่เก็บค่ำเล่ำเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  ประจ ำต ำบลท่ำแร่  สังกัดกรมสำมัญศึกษำ  ตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 13  
มีนำคม 2527  เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  มีนักเรียนจ ำนวน 120 คน  แบ่งเป็น 3 
ห้องเรียน  อำศัยอำคำรหอประชุมโรงเรียนท่ำแร่วิทยำเป็นสถำนที่เรียน  โดยอยู่ในควำมดูแลด้ำนอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน  โต๊ะ เก้ำอ้ี และครูอำจำรย์จำกโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  มีนำยถำวร  บุตรธนู  อำจำรย์ 2  
โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล มำท ำหน้ำที่ดูแลก่อนที่ทำงรำชกำรจะแต่งตั้งผู้บริหำรโรงเรียน 
 ต่อมำปี พ.ศ. 2528  ได้ย้ำยมำตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 4 บ้ำนหนองบัวทอง  ต ำบลท่ำแร่  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  ที่อยู่ปัจจุบันติดถนนสำยสกลนคร – นครพนม  ห่ำงจำกบ้ำนท่ำแร่ไปทำงทิศตะวันออก
ประมำณ 3 กิโลเมตร  บนที่ดินซึ่งนำยก ำมะหยี่  หำญรินทร์  บริจำค 58 ไร่ 1 งำน 66 ตำรำงวำ  และนำย 
บัวลืม  ยงบรรทม  บริจำค 1 ไร่ 3 งำน 86 ตำรำงวำ  รวมเป็นเนื้อที่ 60 ไร่ 1 งำน 52 ตำรำงวำ   
 ในปีงบประมำณ 2528  กรมสำมัญศึกษำได้จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ 104 
และอำคำรเรียนแบบ 208 จ ำนวน 1 หลัง  บ้ำนพักครูจ ำนวน 1 หลัง  บ้ำนพักภำรโรง 1 หลัง  ห้องน้ ำห้อง
ส้วมจ ำนวน 1 หลัง   
 ปัจจุบันโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำมี อำคำรเรียนจ ำนวน 4 หลัง   

อำคำรฝึกงำนจ ำนวน 1 หลัง   
อำคำรหอประชุม-โรงอำหำรจ ำนวน 1 หลัง   
บ้ำนพกัครูจ ำนวน 4 หลัง   
บ้ำนพักภำรโรงจ ำนวน 2 หลัง    
หอถังประปำจ ำนวน 1 หลัง   
ถังเก็บน้ ำฝนจ ำนวน 2 ชุด   
และสระน้ ำเพ่ือกำรเกษตรจ ำนวน 2 สระ 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
พ.ศ. 2527 - 2535 นำยประมวล  อินทรศรี 

นำยพีระศักดิ์  เหิรเมฆ 
ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่และอำจำรย์ใหญ่ 
ผู้ช่วยอำจำรย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2535 - 2542 นำยอ ำนวย  สิงห์คำม 
นำยประหยัด  ยงดี 
นำยสว่ำง เหนือกลำง 

ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่และผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2542 - 2546 นำยปรีชำ  ศรีนัครินทร์ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2546 - 2548 นำยจักรพงษ์  ทัพขวำ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2548 - 2552 นำยประมวล  อินทรศรี 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2552 - 2555 นำยบดินทร์  นำรถโคษำ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2555 - 2558 นำยบุญส่ง  จอมหงษ์ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2558 – 2559       นำยพีระศักดิ์  เหิรเมฆ 
นำยสว่ำง  เหนือกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน       นำยศุภชัย  สำยเย็น 
นำงกรรณิกำ  วิภำคะ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา2561-2564 

อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
 
อำคำรเรียน 1 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 208  จ ำนวน 8 ห้องเรียน  สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2528  

ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องสืบค้น ห้องจริยธรรม  ห้องดนตรี-
นำฏศิลป์  ห้องศิลปะ  ห้องแนะแนว  ห้องเรียนกำรงำนอำชีพ  รำคำค่ำก่อสร้ำง 1,941,606 
บำท 

อำคำรเรียน 2 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 108 ล  สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2533  ปัจจุบันใช้เป็นอำคำร
วิทยำศำสตร์ (เคมี-ฟิสิกส์-ชีววิทยำ-วิทยำศำสตร์ทั่วไป)  ห้องสหกรณ์  ธนำคำรขยะรีไซเคิล  
และท่ีรับประทำนอำหำรของนักเรียน  รำคำก่อสร้ำง 3,070,000 บำท 

อำคำรเรียน 3 เป็นอำคำรคอนกรีตแบบ 108 ล/30  สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2537 ใช้เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย  ห้องกลุ่มสำระภำษำไทย และห้องเรียนต้นแบบ รำคำก่อสร้ำง  2,686,200 บำท 

อำคำรเรียน 4 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 216 ล  เปิดใช้ท ำกำรในปีกำรศึกษำ 2541  มี 16 
ห้องเรียน  ใช้เป็นอำคำรเรียนของชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  และมีห้องพิเศษคือห้องวิชำกำร  
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ห้องพยำบำล  ห้องสุขศึกษำ-พลศึกษำ  ห้องกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์  ชั้นล่ำงปรับปรุงใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน  ประกอบด้วย ห้องผู้บริหำร  ห้อง
ส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ห้องส ำนักงำนฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน  ห้องส ำนักงำนฝ่ำย
กิจกำรนักเรียน  ห้องส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล และห้องโสตทัศนศึกษำ  รำคำก่อสร้ำง  
8,460,000 บำท 

อำคำรฝึกงำน แบบ 102/27 (ต่อเติมจำก ชค. 104/27)   
ใช้เป็นอำคำรเรียนอุตสำหกรรม  และห้องดนตรี  รำคำก่อสร้ำง 376,000 บำท 

อำคำรหอประชุม – โรงอำหำร แบบ 100/27   
สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2541  ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุมใหญ่  และห้องเรียนพลศึกษำ  รำคำ
ก่อสร้ำง 3,800,000 บำท 

บ้ำนพักครูโสด แบบ 205/27   
สร้ำงเมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2528  รำคำก่อสร้ำง 327,000 บำท 

บ้ำนพักครู  แบบ 204/27   
สร้ำงเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2528  รำคำก่อสร้ำง 209,000 บำท 

บ้ำนพักครู  แบบ 203/27   
สร้ำงเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2530  รำคำก่อสร้ำง 210,000 บำท 

บ้ำนพักครู  แบบ 203/27   
สร้ำงเมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2534  รำคำก่อสร้ำง 356,000 บำท 

บ้ำนพักนักกำร 1  เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้  ใต้ถุนโล่ง   
สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2528  รำคำก่อสร้ำง 76,000 บำท 

บ้ำนพักนักกำร 2  เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้  ใต้ถุนโล่ง   
สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2536  รำคำก่อสร้ำง 121,000 บำท 

ห้องน้ ำหอ้งส้วม  ขนำดมำตรฐำน 6 ที่นั่ง (1) ตำมแบบของกรมสำมัญศึกษำ   
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2528  รำคำก่อสร้ำง 90,000 บำท 
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ห้องน้ ำห้องส้วม  ขนำดมำตรฐำน 6 ที่นั่ง (2) ตำมแบบของกรมสำมัญศึกษำ   
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2531  รำคำก่อสร้ำง 90,000 บำท 

ห้องน้ ำห้องส้วม  ขนำดมำตรฐำน 6 ที่นั่ง (3) ตำมแบบของกรมสำมัญศึกษำ   
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2539  รำคำก่อสร้ำง 100,000 บำท 

ถังเก็บน้ ำฝน ค.ส.ล. แบบ ฝ.33   
สร้ำงเมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2528  รำคำก่อสร้ำง 70,000 บำท 

หอถังประปำ แบบ 9/9 ตำมแบบของกรมสำมัญศึกษำ   
สร้ำงเมือ่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2536  รำคำก่อสร้ำง 75,000 บำท 

สนำมบำสเกตบอลกลำงแจ้ง ตำมแบบของกรมสำมัญศึกษำ   
สร้ำงเมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2531  รำคำก่อสร้ำง 75,000 บำท 

สระน้ ำเพื่อกำรเกษตร  ขนำด 32 x 50 X 2.50 เมตร  รำคำ 70,000 บำท 
สระน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  ขนำด  70 x 70 X 3.50 เมตร  รำคำ 580,574 บำท 
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  ขนำด 6 X 30 เมตร   

งบเงินบริจำค ปี พ.ศ. 2547  รำคำก่อสร้ำง 100,000 บำท 
ลำนคอนกรีต  ขนำด 606 ตำรำงเมตร  

(งบไทยเข้มแข็ง ปี 2553)  รำคำก่อสร้ำง  300,000 บำท 
ลำนกีฬำเอนกประสงค์ (กรมพลศึกษำ)  สนำมวอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ ขนำด  30 X 25.9 เมตร 
 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559)  รำคำ 163,100 บำท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับห้องบริการ 
 

 
ที ่
 

ชื่อห้อง จ ำนวน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ห้องผู้บริหำร 1 
 
ผู้บริหำรโรงเรียน 

 

 

2 ห้องส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 1 

 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร 

 

 

3 ห้องส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 1 

 
รก.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรทั่วไป 

 

 

4 ห้องส ำนักงำนฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 1 

 
รก.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
งบประมำณและแผนงำน 
 

 

5 ห้องส ำนักงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 1 

 
รก.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กิจกำร-นักเรียน 
 

 

6 ห้องส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 1 

 
รก.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรงำนบุคคล 
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ห้องโสตทัศนศึกษำ 1 หัวหน้ำงำนโสตทัศนูปกรณ์  
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ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพิเศษ 
 

ที ่ ชื่อห้อง จ านวน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุด 1 งำนห้องสมุด นำงมิตรทญำ 
2 ห้องวิทยำศำสตร์ 5 หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ นำงอรอนงค์ 
3 ห้องศิลปศึกษำ 1 หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปศึกษำ นำงพรนิษำ 
4 ห้องสืบค้น 1 งำนห้องสมุด นำงมิตรทญำ 
5 ห้องพยำบำล 1 งำนอนำมัยโรงเรียน นำงขนิษฐำ 
6 ห้องถ่ำยทอดสัญญำณ 1 หัวหน้ำฝ่ำยวิขำกำร นำงชุติมำ 
7 ห้องปฏิบัติกำรสุขศึกษำ-พลศึกษำ 1 หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขฯ-พลศึกษำ นำยประวัติ 
8 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ นำยอนุสรณ์ 

น.ส.อภัสรำ 
9 ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 1 กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ น.ส.พิชญำภำ 
10 ห้องแนะแนว 1 งำนแนะแนว น.ส.กรรณิกำ   
11 ห้องดนตรี 1 กลุ่มสำระศิลปศึกษำ นำยธนะศักดิ์ 
12 ห้องจริยธรรม 1 กลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ น.ส.ณัฐชลัยย ์
13 ห้องคณิตศำสตร์ 1 หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ นำงขนิษฐำ 
14 ห้องเรียนต้นแบบ 1 หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ นำยสุรพล 
15 ห้องภำษำไทย 1 กลุ่มสำระภำษำไทย ว่ำที่ ร.ต.(ญ) 

ภัคจิรำ 
16 
 

ห้องพัสดุกลำง 
 

1 งำนพัสดุ นำงรัตนำกรณ์ 
น.ส.บุญยงค์ 

17 ห้องสังคมศึกษำ 1 กลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ นำยวรพิศ 
18 ห้องโสตทัศนศึกษำ 1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป นำยธนะศักดิ์ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ  บ้ำนเชียงเครือ 
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ กลุ่มช่ำงตีเหล็ก  บ้ำนหนองกระบอก 
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ กลุ่มเครื่องจักสำน  บ้ำนท่ำแร่ 
ห้องกลุ่มสำระภำษำไทย กลุ่มประดิษฐ์สินค้ำ OTOP 
ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอำชีพท่ำแร่ 
ห้องสืบค้น ศูนย์คำทอลิกท่ำแร่ 
ห้องสมุด อุทยำนหนองหำรเฉลิมพระเกียรติ 
ห้องเรียนต้นแบบ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตเฉลิมพระ

เกียรติฯสกลนคร 
ห้องพยำบำล  
ห้องแนะแนว  
ห้องจริยธรรม  
ห้องศิลปศึกษำ  
ห้องดนตรสีำกล  
ธนำคำรขยะรีไซเคิล  
ห้องกลุ่มสำระคณิตศำสตร์  
ห้องกำรงำนอำชีพ  
เรือนเพำะช ำ  
ฟำร์มไส้เดือน  
แปลงเกษตร  
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ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่นต าบลท่าแร่ 
 ต ำบลท่ำแร่ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้ำน  มีองค์กรปกครองท้องถิ่น 2 องค์กร คือเทศบำล
ต ำบลท่ำแร่  และเทศบำลเมืองทองท่ำแร่  โดยแบ่งเขตพ้ืนที่กำรบริหำรดังนี้ 
 หมู่ที ่1 บ้ำนท่ำแร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลท่ำแร่ทั้งหมู่บ้ำน 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนพะโค  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลเมืองทองท่ำแร่ทั้งหมู่บ้ำน 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำแร่เหนือ  อยู่ทั้งในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลท่ำแร่และเทศบำลเมืองทองท่ำแร่ 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองบัวทอง  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลเมืองทองท่ำแร่ทั้งหมู่บ้ำน 
 หมู่ที่ 5 วัดป่ำพนำวัลย์  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลเมืองทองท่ำแร่ทั้งหมู่บ้ำน 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนท่ำแร่สำมัคคี  อยู่ทั้งในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลท่ำแร่เทศบำลเมืองทองท่ำแร่ 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำแร่พัฒนำ  อยู่ทั้งในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลท่ำแร่เทศบำลเมืองทองท่ำแร่ 
 หมูที่ 8 บ้ำนสร้ำงแก้วสมำนมิตร อยู่ทั้งในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลท่ำแร่เทศบำลเมืองทองท่ำแร่ 
 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  กำรคมนำคม   

1.1 ถนนสำยที่ 1  เป็นถนนลำดยำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 22  ผ่ำนต ำบลท่ำแร่ ไปยัง
จังหวัดนครพนม โดยมีรถโดยสำรปรับอำกำศหลำยสำยวิ่งผ่ำน เช่น กรุงเทพฯ-นครพนม,  
นครพนม-เชียงรำย,  นครพนม-นครศรีธรรมรำช,  นครพนม-ขอนแก่น,  อุดรธำนี-นครพนม  
และรถโดยสำรประจ ำทำง (รถสองแถว) สกลนคร-ท่ำแร่,  สกลนคร-โพนนำแก้ว,  สกลนคร-
กุสุมำลย์ ฯลฯ 

1.2 ถนนสำยที่ 2  เป็นถนนลำดยำงผ่ำนต ำบลท่ำแร่ ไปอ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอบ้ำนแพง 
จังหวัดนครพนม มีรถโดยสำรที่วิ่งผ่ำน เช่น สกลนคร-ศรีสงครำม สกลนคร-บ้ำนแพง  
สกลนคร-บ้ำนค้อ ฯลฯ 

 
2.  โทรคมนำคม 

ที่ท ำกำรไปรษณีย์  1  แห่ง 
 
3.  กำรประปำ 

ระบบประปำหมู่บ้ำน  5  แห่ง 
 
4.  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

4.1  หนองหำร 
4.2  ล ำห้วยแกลบ 
4.3  ล ำห้วยขีน 

 
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม 
1.  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

1)  วัด / ส ำนักสงฆ์ (ศำสนำพุทธ)  2 แห่ง 
2)  วัด (ศำสนำคริสต์)   3 แห่ง 
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2.  วัฒนธรรม / ประเพณี 
1)  บุญมหำชำติ (บุญพระเวส) หมู่ 2 บ้ำนพะโค 
2)  ประเพณีเข้ำพรรษำ – ออกพรรษำ 
3)  ประเพณีสงกรำนต์ 
4)  ประเพณีลอยกระทง 
5)  วันฉลองนักบุญทั้งหลำย 
6)  เทศกำลอีสเตอร์ 
7)  ประเพณีแห่ดำว - คริสต์มำส 

 
3.  สถำนีบริกำรน้ ำมันและก๊ำซ  4  แห่ง 
 
 
การศึกษา / คุณภาพชีวิต 
1.  กำรศึกษำ 
 1)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพะโค (ระดับก่อนประถมศึกษำ) 
 2)  โรงเรียนท่ำแร่วิทยำ  (ระดับประถมศึกษำ) 
 3)  โรงเรียนบ้ำนพะโค  (ระดับประถมศึกษำ) 
 4)  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  (ระดับมัธยมศึกษำ) 
 5)  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  (ระดับอนุบำล-ชั้นมัธยมศึกษำ) 
 
2.  กำรสำธำรณสุข 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำแร่ 
 
3.  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1)  สถำนีต ำรวจภูธรต ำบลท่ำแร่ 
 2)  ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลท่ำแร่ 
 3)  รถน้ ำอเนกประสงค์ 5,500 ลิตร (รถดับเพลิง) 
 


