ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอแม่ระมาด อ�ำเภอท่าสองยาง อ�ำเภอ
อุ้มผาง และอ�ำเภอพบพระ
เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้ ได้แสดงถึงความส�ำเร็จในภาพรวม
ของโครงการตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2558
และภาพรวมผลการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ ในการบริ ห ารจั ด การของ
ส� ำ นั ก งานฯ ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของชุมชนและสถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้ อ มู ล และให้
ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการจั ด ท� ำ เอกสารฉบั บ นี้ จ นส� ำ เร็ จ ด้ ว ยดี
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เนื้ อ หาสาระข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในเอกสารนี้
จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องตามสมควร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ค�ำน�ำ
สารบัญ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศการศึกษา
ท�ำเนียบผู้บริหาร						
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา	
ส่วนที่ 3
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ส่วนที่ 4
สรุปผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ประมวลภาพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2558
บรรณาธิการ

1
2
3
4
27
29
82
101
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แต่งตั้ง 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
1. นายพันธ์

ทาอินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการเขตพื้นที่

2. นายสมนึก

ยุวพันธ์ุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3. นายพีระ

ยมเกิด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4. นายนิวัติ

ปัญญาคม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5. น.ส.พัชรีภรณ์ ยะค�ำนะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6. นายไกรสร

กิจการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7. นายสุนทร

สันธิศิริ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมขน

กรรมการ

8. นายกมล

เอี้ยงหมี

กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

กรรมการ

9. นายโสภณ ใจลังกา
		

กรรมการผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

10. นายภิเษก ค�ำน่าน
		

กรรมการผู้แทนสมาคม
กรรมการ
ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

11. นางสุรดา เกตน์รัตน์
		

กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

กรรมการ

12. นายธีรรัตน์ ใจโปร่ง
		

กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครู

กรรมการ

13. นางรพิรัตน์ มงคลจุฑาเศรษฐ กรรมการผู้แทนครู
14. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
		

กรรมการและเลขานุการ
กพป.ตาก เขต 2

15. นายสุภาพ เขื่อนแก้ว
		

ผู้ช่วยเลขานุการ
กพป.ตาก เขต 2

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
1

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้ง 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึง 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
1. นายเดช
รักการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
2. นายจรัล
อ๊อดทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
3. นายสุชาติ
ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
4. นายปรีชา
เชษฐ์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
5. นายผดุง
สุริยะ
ผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการ
6. นายสุเทพ
ค�ำปาสังข์
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อนุกรรมการ
7. นายวัลลภ
โสประดิษฐ์
ผู้แทนข้าราชการสายผู้สอน อนุกรรมการ
8. นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการ
9. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป. ตาก เขต 2
อนุกรรมการและ		
			
เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
แต่งตั้ง 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป. ตาก เขต 2
2. นายภิเษก
ค�ำน่าน
ผู้แทนผู้บริหาร
		
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายสมศักดิ์ จิตต์จ�ำนงค์
ผู้แทนผู้บริหาร
		
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน
4. พระมหาธีรวิฒน์ ธีรวฑฒนเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายธเนศ
เวทมาหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายทองหล่อ ห่อทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายบุญธรรม พุทธิวงศ์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
			
2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ		
เลขานุการ

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ทำ�เนียบผู้บริหาร
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายประวัตร์ พันธ์กอง

นายบุญยเกียรติ สงวนไว้

นายธเนศ เวทมาหะ

นายสุภาพ เขื่อนแก้ว

นายวิจิตร นาควังไทร

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล

นายเจิดจ้า น้อยสำ�ลี
3

ส่วนที่

1

บริของสำ�นั
บททักงานเขตพื
่วไป ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1. สภาพทั่วไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
ได้แก่
1. อ�ำเภอแม่สอด
2. อ�ำเภอแม่ระมาด
3. อ�ำเภอท่าสองยาง
4. อ�ำเภอพบพระ
5. อ�ำเภออุ้มผาง
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
			
ทิศใต้
ติดต่อกับ
			
			
			
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
			
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
และอ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองตาก อ�ำเภอบ้านตาก 		
อ�ำเภอสามเงา อ�ำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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แผนที่จังหวัดตากและที่ตั้งอำ�เภอ
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2. สภาพของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ตั้ง 35/4 ถนนประสาทวิถี ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีอาคารที่ตั้งของส�ำนักงานและอาคารประกอบ ดังนี้

1. อาคารพาเจริญ

ชัน้ บน ประกอบด้วย กลุม่ นโยบายและแผน กลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาองค์กรเอกชน (NGO)
ชั้นล่าง ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์สอื่ และนวัตกรรมเพือ่ การศึกษา
และศูนย์ ICT

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ชัน้ บน ประกอบด้วย ห้องผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ชัน้ ล่าง ประกอบด้วย กลุม่ อ�ำนวยการ กลุม่ บริหารงานบุคคล และ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3. อาคารพัสดุ

จ�ำนวน 1 หลัง
เป็นอาคารตึกชั้นเดียว ประกอบด้วย
ห้องประชุมทีลอซู และห้องพัสดุ

4. โรงจอดรถ

จ�ำนวน 2 หลัง
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ข้อมูลโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลนักเรียน
ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)
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ข้อมูลนักเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด 45,731 คน
แยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีนักเรียนทั้งหมด 7,358 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558)
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ข้อมูลบุคลากรในส�ำนักงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
จริง 93 คน ผู้บริหาร 9 คน ศึกษานิเทศก์ 15 คน ข้าราชการตามมาตรา 38 ค. (2) 45
คน ลูกจ้างประจ�ำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 19 คน จ�ำแนกตามประเภทดังนี้
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้าราชการครูในสถานศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 2,441 คน จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้

หมายเหตุ ตามกรอบอัตรากำ�ลังครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ควรมีครู (ผู้บริหารและครู) จำ�นวน
2,432 คน ซ่งึ ปัจจุบนั มีครูจริง 2,092 คน (รวมตำ�แหน่งว่าง) จึงขาดครูตามกรอบอัตรากำ�ลัง 340 คน ขาดครูรอ้ ยละ -13.98
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
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3. ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกลุ่ม
โรงเรียน 13 กลุ่ม (รวมโรงเรียนเอกชน) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
จ�ำนวน 9 โรง ดังนี้
3.1 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด จ�ำนวน 5 โรง
1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
3.2 กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
2. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
5. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
6. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
7. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
3.3 กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา	
8. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
9. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
3.4 กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา จ�ำนวน 8 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา		
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
3. โรงเรียนบ้านปูแป้		
4. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
5. โรงเรียนบ้านปางส้าน		
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด		
8. โรงเรียนบ้านธงชัย
10
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3.5 กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
2. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
3. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
4. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
5. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
7. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 8. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
9. โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
10. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
3.6 กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง 2. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5. โรงเรียนบ้านป่าไร่
6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
7. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 8. โรงเรียนบ้านพะละ
9. โรงเรียนบ้านจกปก
10. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
11. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
3.7 กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่
3. โรงเรียนบ้านห้วยบง
4. โรงเรียนบ้านวังผา
5. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
6. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
7. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
9. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
10. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
3.8 กลุ่มโรงเรียนโมกขละ จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน		
4. โรงเรียนบ้านแม่โพ
5. โรงเรียนบ้านอู่หู่			
6. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
7. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู		
8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
9. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
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3.9 กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
3. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
6. โรงเรียนบ้านแม่พลู
7. โรงเรียนบ้านหนองบัว
8. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
9. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 10. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
3.10 กลุ่มโรงเรียนอุ้มผาง จ�ำนวน 14 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 2. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
3. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 4. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
5. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
6. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
7. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 8. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
9. โรงเรียนบ้านเซอทะ
10. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
11. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
12. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
13. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ (บ้านเปิงเคลิ่ง)
14. โรงเรียนบ้านปะหละทะ
3.11 กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ จ�ำนวน 12 โรง
1. โรงเรียนอรุณเมธา	
2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 6. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
7. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
8. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
9. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
10. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
11. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
3.12 กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 2. โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
3. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
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7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 8. โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
9. โรงเรียนบ้านยะพอ
10. โรงเรียนบ้านมอเกอ
11. โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู
3.13 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 13 โรง
1. โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 2. โรงเรียนภัทรวิทยา
3. โรงเรียนอิสลามศึกษา	
4. โรงเรียนศิริวรรณศึกษา
5. โรงเรียนอนุบาลการุณย์
6. โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา
7. โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
8. โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
9. โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
10. โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา
11. โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร
12. โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
13. โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนเสริมสวยลักขณา	
2. โรงเรียนศรีสง่าแม่สอดพิมพ์ดีด
3. โรงเรียนรวมใจพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
4. โรงเรียนเอ็ดดูเคชั่นไกด์ (แม่สอด)
5. โรงเรียนอุดมปัญญาบริรักษ์
6. โรงเรียนกวดวิชาพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ สาขา 14 แม่สอด
7. โรงเรียนกวดวิชากิตตปกรฎ์
8. โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์
9. โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาแม่สอด
13

รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว จำ�นวน 61 ศูนย์
อ�ำเภอแม่สอด

1. AH YONE OO
2. AH YONE THIT
3. MORNING GLORY
4. NEW DAY
5. SAUCH KHA HANG SAR 6. ROCKY MOUNTAIN 2
7. CHICKEN SCHOOL 8. PA RA MI ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
9. LIGHT SCHOOL
10. AVODA
11. BHSOH
12. BLSO
13. HAS MR HTAW
14. HWAY K LOKE
15. KWE KHA BAUNG 16. LOVE AND CARE
17. MAE SOT MANNA
18. MIN MA HAW
19. MOE MA KHA
20. NAM TOK
21. NEW BLOOD
22. NEW SOCIETY
23. ROCKY MOUNTAIN 1
24. STTC
25. SAW
26. SKY BLUE
27. NEW WAVE
28. FARM HOUSE
29. SHWE TA ZIN
30. HEAVENLY HOME ผู้สนับสนุน INDEPENDENT
31. BWE K LAR
32. CHAMPION
33. ELPIS
34. GOOD MORNING 35. HLEE BEE
36. HAS THOO LEl
37. ISLAM BAM ROONG 38. NAUNG BO DEN
39. PYO KHINN
40. SUNSET ( NIGHT) 41. STAR FLOWER ผู้สนับสนุน BMWEC
42. CDC ผู้สนับสนุน MAETOA CLINIC
43. HOLY INFANT ORPHANAGE ผู้สนับสนุน GOOd friend center
44. IRRAWADDY FLOWER GARDEN ผู้สนับสนุน Nursery to Grade 6
45. KNOWLEDGE ZONE ผู้สนับสนุน CHILD S DREAM
46. WIKE HORIZON ผู้สนับสนุน World Education

อ�ำเภอพบพระ

47. KM.42
48. HOPE ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
49. 48 KM
50. FUTURE GARDEN (33 KM)
51. PRAHITA
52. THOO MWE HTEE GER NI ผู้สนับสนุน BMWEC
53. ST.PETER
54. THOO MWE KEE ผู้สนับสนุน INDEPENDENT

อ�ำเภอท่าสองยาง

55. KAW THA BLAY ผู้สนับสนุน INDEPENDENT
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56. SAFE HAVEN
57. NOH BO
58. MAW KWEE

อ�ำเภอแม่ระมาด

ผู้สนับสนุน SAVE HAVEN
ผู้สนับสนุน CHRIST CHURCH
ผู้สนับสนุน THE BRACKETT

59. NYA LI AH TA
60. TA LAR AUR KLAH ผู้สนับสนุน BMWEC
61. NEN ROAD ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

ห้องเรียนสาขาของศูนย์การเรียนต่างด้าว จำ�นวน 10 ศูนย์
1. DIVINE LOVE
2. BWE K LAR (Sophia) 3. PRAHITA (Prahita Htoo)
4. FUTURE GARDEN (Home School)
5. HAS HTOO LEI (The Light Asian Myanmar) ผู้สนับสนุน BMWEC
6. KM . 42 1 (SIKOTHAI)
7. KM.42 1 (ROSE FIELD) ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
8. MORNING GRORY 1 9. FARM HOUSE 2
10. Mae Sot Advantist HTL branch) ผู้สนับสนุน INDEPENDENT

รายชื่อสถานศึกษาในโครงการตามนโยบาย
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1. โรงเรียนในโครงการพระราชด�ำริฯ
จ�ำนวน 11 โรงเรียน 28 ห้องเรียนสาขา
โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
3) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
5) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง		
6) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
7) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
8) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
9) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
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10) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
11) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ห้องเรียนสาขา
1) โรงเรียนสามหมื่น ห้องเรียนสาขาห้วยขนุน
2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีซอแม
3) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
4) ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
5) ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ
6) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา	
7) ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
8) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา	
9) ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
10) ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง
11) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
12) ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
13) ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
14) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู
15) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
16) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี
17) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
18) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร
19) ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี
20) ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่
21) ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี
22) ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี
23) ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี
24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
16

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

25) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาทิโพจิ
26) ห้องเรียนสาขานุโพ
27) ห้องเรียนสาขาซอแมะโกร
28) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
โรงเรียนดีศรีตำ�บล  มีจำ�นวน 30 โรง  ดังนี้
ปีงบประมาณ 2554
1) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา	 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 4) โรงเรียนบ้านปะหละทะ
ปีงบประมาณ 2555
5) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
6) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
7) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
8) โรงเรียนแม่สอด
9) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ปีงบประมาณ 2556
10) โรงเรียนบ้านอู่หู่
11) โรงเรียนอรุณเมธา
12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
13) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
14) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
ปีงบประมาณ 2557
15) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
16) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
17) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 20) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
21) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 22) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
23) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
24) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
25) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 27) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
28) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
29) โรงเรียนบ้านเซอทะ
30) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
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โรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 16 โรงเรียน 5 โรงเรียนสาขา
โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
3) โรงเรียนแม่ตาวใต้
5) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
7) โรงเรียนบ้านจกปก
9) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
11) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
13) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
15) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า	
โรงเรียนสาขา
1) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
4) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
5) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

2) โรงเรียนบ้านปูแป้
4) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
6) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
8) โรงเรียนบ้านพะละ
10) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
12) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
14) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
16) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
สาขาบ้านห้วยจะกือ
สาขาบ้านห้วยปูลิง
สาขาบ้านแพะ
สาขาบ้านจ่อคี
สาขาตะพิเดอ

โรงเรียนพักนอน จำ�นวน 44 โรงเรียน 2 โรงเรียนสาขา
(ภาคเรียนที่ 1/2558)
โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านธงชัย
3) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
5) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
		
7) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
9) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
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2) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 		
(บ้านห้วยยะอุ)
8) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
10) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
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11) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 12) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
13) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 14) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
15) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
16) โรงเรียนบ้านหนองบัว
17) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
18) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
19) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา	
20) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
21) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
22) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
23) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
25) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
26) โรงเรียนบ้านปะหละทะ		
27) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
28) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
29) โรงเรียนอรุณเมธา	
30) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 31) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
32) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
33) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
34) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
35) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
36) โรงเรียนบ้านแม่พลู
37) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
38) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
39) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
40) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
41) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
42) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
43) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
44) โรงเรียนบ้านแม่จวาง
โรงเรียนสาขา
1) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
2) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส  มีจำ�นวน 15 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
3) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
5) โรงเรียนแม่สอด

2) โรงเรียนบ้านแม่สละ
4) โรงเรียนบ้านปูแป้
6) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
19

7) โรงเรียนบ้านเซอทะ
8) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
9) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
10) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
11) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
12) โรงเรียนบ้านหนองบัว
13) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
14) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
15) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาในโรงเรียน
จำ�นวน 3 โรงเรียน (สารแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน้ำ�แม่ตาว)
1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
2) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
โรงเรียนแกนนำ�การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
โรงเรียนแกนนำ�การศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
โรงเรียนแกนนำ�การจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ จำ�นวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
โรงเรียนแกนนำ�การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL จำ�นวน 7 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
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3) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 4) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
6) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 7) โรงเรียนบ้านมอเกอ
โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” จ�ำนวน 37 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4) โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวงฯ
5) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
7) โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า 8) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
9) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
10) โรงเรียนบ้านหัวฝาย
11) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
12) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
13) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
14) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
15) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 16) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 18) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 20) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ
21) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
22) โรงเรียนบ้านห้วยบง
23) โรงเรียนบ้านแม่สละ
24) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
25) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
26) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
27) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 28) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
29) โรงเรียนบ้านแม่พลู
30) โรงเรียนบ้านอู่หู่
31) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 32) โรงเรียนบ้านยะพอ
33) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู 34) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
35) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 36) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
37) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม จ�ำนวน 5 โรงเรียน..
1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง 2) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
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3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   จ�ำนวน  49  โรงเรียน
ปีงบประมาณ 2556
1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
3) โรงเรียนบ้านปางส้าน
4) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
5) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
6) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
7) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
8) โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
9) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
10) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
11) โรงเรียนบ้านหนองบัว
12) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
13) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
14) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
15) โรงเรียนบ้านยะพอ
16) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
17) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 18) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
19) โรงเรียนบ้านเซอทะ
20) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
21) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
22) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
23) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
24) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
		
(บ้านห้วยยะอุ)
25) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
26) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
27) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ปีงบประมาณ 2557
28) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
29) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
30) โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 31) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
32) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
33) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
34) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
35) โรงเรียนบ้านปะหละทะ
36) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า	 37) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
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ปีงบประมาณ 2558
38) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา	
39) โรงเรียนบ้านธงชัย
40) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
41) โรงเรียนบ้านห้วยบง
42) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
43) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
44) โรงเรียนบ้านอู่หู่
45) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
46) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
47) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
48) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 49) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  จ�ำนวน  4 โรงเรียน...
1) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
3) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
4) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

โรงเรียนน�ำร่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับโรงเรียน (My School)
จ�ำนวน 24 โรงเรียน
อ�ำเภอแม่สอด
1) โรงเรียนแม่สอด
2) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
2) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ 3) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
3) โรงเรียนบ้านหัวฝาย
4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
5) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
6) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
7) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
8) โรงเรียนบ้านปางส้าน
อ�ำเภอแม่ระมาด
9) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
10) โรงเรียนบ้านห้วยบง
11) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
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อ�ำเภอพบพระ
13) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
14) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
15) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา	 16) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
อ�ำเภอท่าสองยาง
17) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
18) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
19) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา	 20) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
21) โรงเรียนบ้านหนองบัว
22) โรงเรียนบ้านแม่สละ
อ�ำเภออุ้มผาง
23) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 24) โรงเรียนบ้านหนองหลวง
ต้นแบบโรงเรียนสุจริต  จ�ำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  จ�ำนวน 12 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
3. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
5. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
7. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
9. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
11. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า	

2. โรงเรียนบ้านแม่พลู
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ
8. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
10. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
12. โรงเรียนบ้านกล้อทอ

โรงเรียนความร่วมมือทวิภาคีกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ�ำนวน 6 โรงเรียน
ปีงบประมาณ 2558
1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา	
5. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
6. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โครงการศูนย์พัฒนการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับเด็กบนพื้นที่สูง..
Read Right For Child :RRC ห้องเรียนสาขาอ�ำเภอท่าสองยาง  
จ�ำนวน 42 ห้องเรียนสาขา
1. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนบ้านทีซอเม
2. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
ห้องเรียนแม่เหว่ยศึกษา
3. โรงเรียนบ้านอู่หู่
ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง
4. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ห้องเรียนแม่โปคี
5. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ห้องเรียนบ้านแม่เป่งทะ,
บ้านแม่อมทะ, บ้านเกร๊ะคี, บ้านอิวิโจ, บ้านวะหย่าโจ, บ้านเคาะทีโค๊ะ,
บ้านขุนแม่เหว่ย, บ้านปางทอง, บ้านแม่ตะปู, บ้านแม่ลาคี, บ้านปอ
เคลอะเด, บ้านแม่สะเปา, บ้านซอแขละกลา
6 .โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ห้องเรียนบ้านเชียงแก้ว,
บ้านสลิดคี, บ้านเกร๊ะคี, บ้านแม่โขะ, บ้านแม่นิลคี, ธรรมศาสตร์รวมใจ,
บ้านแม่สลิดน้อย
7. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนบ้านตอปล้าคี, บ้านวะโดรโกร,
บ้านแม่ระเมิงโกร, บ้านเคลอะเดคี, บ้านทีโบ๊ะคี, บ้านบอโบ๊ะคี, บ้านทีมอ
โกล, บ้านโบ๊ะซู่ลู่, บ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร, บ้านทีคุคี, บ้านทีเสาะคี, บ้านตะพิเดอ
8. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ห้องเรียนบ้านทีนึเด
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9. โรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนบ้านดอกไม้สด, บ้านมอเคลอะคลี
10.โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนมอทีทะ,แม่สองน้อยและวะแขละโกร
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
จ�ำนวน  22 โรงเรียน
รุ่น 1 และรุ่น 2
1. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ
3. โรงเรียนบ้านอู่หู่
4. โรงเรียนบ้านหนองบัว
5. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 6. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
7. โรงเรียนบ้านแม่พลู
8. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
9. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
10. โรงเรียนบ้านแม่โพ
11. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 12. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
13. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 14. โรงเรียนบ้านแม่สละ
15. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 16. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
17. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
19. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 20. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
21. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
22. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
โรงเรียนในโครงการ ร่วมมือกับ CCF จ�ำนวน 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
3. โรงเรียนสามัคคีวิทยา	
5. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
7. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
9. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
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2. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
4. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
6. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
8. โรงเรียนบ้านเซอะทะ
10. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

ทิศทางการจัดการศึกษา

ส่วนที่

2

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อม
ก้าวไกลสู่อาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1.
		
2.
3.
		

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย และ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1.
		
2.
3.
4.
5.
		

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นักเรียนมีสมรรถนะสำ�คัญที่มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง
และมีเครือข่ายความร่วมมือ

6.
7.
		
		
8.
		
		
9.

ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำ�ทางวิชาการ
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการบริการ สนับสนุนการทำ�งาน
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหาร		
จัดการแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
ประชาชนผู้ปกครองยอมรับและมีความพึงพอใจสถานศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
				
				
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ส่วนที่

ผลการดำ�เนินประจำ�ปี
งานงบประมาณ 2558

3

1. งบประมาณ ประจำ�ปี 2558
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บริหารงาน
โดยใช้งบประมาณดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2558 จำ�นวน 8,239,000
บาท โดยมีผลการใช้จา่ ยจริงตามโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารของแต่ละกลยุทธ์
ดังนี้

2. รายงานผลการดำ�เนินงาน
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 จั ด ท� ำ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริห ารงบประมาณ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้องกั บ
กลยุทธ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ โครงการร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น
49 โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
โครงการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64                
ปีการศึกษา 2557
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน, เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน
2. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนได้แสดงออกซึง่ ความสามารถ
ในด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
ผลการดำ�เนินงาน :
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 836 คน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำ�นวน 714 คน และโรงเรียน จำ�นวน 71 โรง เกิดการเรียนรู้ร่วม
กัน และมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง แสดงความสามารถในด้านวิชาการ
ด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2557
วัตถุประสงค์:
1. เพือ่ ประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2557 มีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
3. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย
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ผลการดำ�เนินงาน :
การประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ ได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
จำ�นวน 4,383 คน
โดยประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ดังนี้ คือ อารมณ์ - จิตใจสูงสุด ร้อยละ
91.08 , รองลงมาคือ ด้านร่างกาย ร้อยละ 90.36 , พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ
89.20 และพัฒนาการต่ำ�สุด ด้านสติปัญญา ร้อยละ 75.67
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ การประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
2. เพือ่ ให้ครูผสู้ อนมีการพัฒนาเทคนิคด้านการวัดและประเมินผลและ
มีงานที่วิจัยเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสามารถด้านภาษา ด้าน
คำ�นวณ และด้านเหตุผล
ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลและสามารถทำ�งานวิจยั
ได้
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 มีทักษะการเรียนรู้ที่
จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21
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2. ครูได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลการดำ�เนินงาน :
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่
2. ครู ร้ อ ยละ 30 เข้ า ร่ ว มประกวดนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนร้อยละ 30 มีวิธีการปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการแนะแนวที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
2. เพือ่ ส่งเสริมให้โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเพือ่ การ
มีงานทำ�ในโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศูนย์แนะแนวประจำ�เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นพี่เลี้ยง
กับโรงเรียนต่าง ๆ
ผลการดำ�เนินงาน :
ครูผู้สอนแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำ�นวน 116 คน สามารถจัดทำ�
มาตรฐานการแนะแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้ ตามกลุม่ โรงเรียน 12 กลุม่ และสามารถเป็นแนวทางให้ทกุ โรงเรียน
ในสังกัดได้นำ�ไปใช้
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำ�มะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เกิดใน
พ.ศ. 2555 – 2556 รายบุคคล แยกรายตำ�บล อำ�เภอ ในเขตพื้นที่
บริการ ของ สพป.ตาก เขต 2
2. มีข้อมูลเด็กที่เกิดใน พ.ศ. 2555 – 2556 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
เตรียมประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผปู้ กครองทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี ตามแบบ พฐ.07 และการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนตาม แบบ พฐ.08
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับ สพป.ตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
ใช้ติดตามเด็กเข้าเรียน ได้ครบ 100%
ผลการดำ�เนินงาน :
1. สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 –
2556 เพื่อใช้ติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถม
ศึกษา
2. สพป. ติดตามรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาใน
ปีการศึกษา 2558 จากสถานศึกษาในสังกัด ได้ครบ 100%
3. ผูป้ กครองและประชาชนทัว่ ไปรับทราบกำ�หนดการรับนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง เนื่องจาก สพป.ตาก เขต 2 มีการจัดทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน เป็นปฏิทินกำ�หนดการรับนักเรียน ในรูปแบบ
3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมาร์)
โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ครูและผู้บริหาร
เห็นว่าการเรียนสายอาชีวศึกษา จะช่วยให้ผเู้ รียนมีงานทำ�ได้มากกว่าและมีอาชีพ
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ที่มั่นคง รวมถึงการมีรายได้ที่สูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
ได้ โดยการจัดประชุมให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าไป
แนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพพร้อมทัง้ แนะนำ�อาชีพ ราวถึงการมีรายได้ทสี่ งู ขึน้
และวัดแววความถนัดนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพ
ผลการดำ�เนินงาน :
1. ผู้ปกครอง นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเรียนสายอาชีวศึกษา และมีทัศนคติที่ดีกับการเรียน
ต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้น
2. สถานศึกษาในสังกัดจำ�นวน 31 แห่ง ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่ง
เสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพกับสำ�นักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดตาก
โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
3. เพื่อส่งเสริมระบบงานอนามัยโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ
และโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียนของโรงเรียน
ผลการดำ�เนินงาน :
1. นักเรียนมีจิตสำ�นึกความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ขอบข่าย และการ
ดำ�เนินงานของสภานักเรียน สามารถนำ�ความรู้ และประสบการณ์
ที่ได้รับไปขยายผลได้
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ตามสิทธิ
หน้าที่ของตน และมีจิตอาสา
4. นักเรียนได้การฝึกพัฒนาความรู้ การดำ�เนินงานสภานักเรียน
ทำ�ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และสามารถให้คำ�ปรึกษา แนะแนวส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ของสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี
6. สภานักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบที่ดี
และพัฒนาขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
โครงการจัดงานวันสำ�คัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ น้ อ มรำ�ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำ�เนิดลูกเสือไทย
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2. ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพล
อดุยเดช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็น
อุปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมีระเบียบ วินัย มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกในความ
35

เสียสละ บำ�เพ็ญประโยชน์ตามคำ�ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
4. เพือ่ ให้ลกู เสือ เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ได้ทบทวนคำ�ปฏิญาณตน เดินสวนสนาม และได้ร่วมกันบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ตามคำ�ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
5. เพื่ อ ให้ ลู ก เสื อ เนตรนารี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ เนตรนารี
ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการดำ�เนินงาน :
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีได้ทบทวน
คำ�ปฏิญาณ สวนสนาม เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กำ�เนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้
เกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา มีระเบียบวินัยในสังคม รู้จัก
การเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักสามัคคี มีความกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำ�ริ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำ�ริฯ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2. เพื่อให้โรงเรียนในโครงการพระราชดำ�ริฯ ได้รับการนิเทศติดตาม
ประเมินผล เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
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ผลการดำ�เนินงาน :
โรงเรียน ผู้บริหารและครูในโรงเรียนพระราชดำ�ริฯ จำ�นวน 11 โรงเรียน
28 ห้องเรียนสาขา ได้รบั การพัฒนาและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมได้รบั การนิเทศ
ติดตามประเมินผลตามวัตถุประสงค์ กพด.
โครงการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา

วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นความเป็นอยูข่ องผูส้ งู อายุ เก็บข้อมูลไปศึกษา
กำ�หนดแนวทางช่วยเหลือหรือให้คำ�แนะนำ�เพื่อนำ�ไปใช้กับเด็ก
อ่อนและคนชรา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเด็ก
อ่อนและคนชรา
3. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินกับเด็กอ่อนและคนชรา
ผลการดำ�เนินงาน :
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำ�นวน 57 โรง ที่เข้ารับการอบรมฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นอยูข่ องเด็กเล็กและคนชรา สามารถรูว้ ธิ ชี ว่ ยเหลือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเด็กเล็กและคนชรา และ
นักเรียนนำ�ไปใช้กับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับคนชราช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกตัญญู เสียสละเวลา มีจิตอาสามีส่วนร่วมในสังคม
โครงการแนวปฏิบัติประจำ�วันของนักเรียน “วงล้อเด็กดี”
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการใช้ ชี วิ ต
ประจำ�วั น โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละมี ค่ า นิ ย ม
12 ประการ
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2. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำ�กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ผลการดำ�เนินงาน :
ผลของการจัดทำ�แนวปฏิบัติประจำ�วันของนักเรียน “วงล้อเด็กดี” ส่ง
ผลให้นักเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี
ระเบียบวินัย มีจิตสำ�นึกความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีค่านิยม 12 ประการ ซึ่งเกิดการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน และ
ยังส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ในด้านสุขภาพอนามัยและสุขนิสัย
ทีด่ ี พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนมีความ
เหมาะสม สมวัย

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้นการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดำ�เนินงาน :
ผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา โรงเรียน
จำ�นวน 117 โรง 7 โรงเรียนสาขา ดังนี้
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ผลการการนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา พบว่า : การจัดสภาพ
แวดล้อมในบริเวณโรงเรียน มีสภาพบริเวณอยูใ่ นสภาพคงที่ แต่ไม่
สะอาดเท่าที่ควร การจัดบริการห้องสมุดบรรยากาศของห้องสมุด
ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
การจัดชัน้ เรียน วางตัวผูส้ อนประจำ�ชัน้ ประจำ�วิชาโรงเรียนดำ�เนิน
การแล้วในทุกโรงเรียนมีการมอบหมายและวางตัวครูผสู้ อนประจำ�
ชั้นเรียน ประจำ�วิชาตามสภาพของโรงเรียน
2. ความสามารถในการอ่านและเขียน พบว่า : โรงเรียนได้พยายาม
แก้ปัญหาโดยกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายและสอนซ่อมเสริมในช่วงเช้า
กลางวันและเย็นโดยใช้ชุดฝึกให้นักเรียนฝึกซ้ำ� ๆ หลายครั้ง จน
กระทั่งอ่านเขียนได้, ใช้แบบฝึกหัดสร้างขึ้นเอง, ใช้เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน, จัดหนังสือนิทานกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านนิทาน
และโรงเรียนทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งที่ได้
จากการสำ�รวจของโรงเรี ย นเองและจากผลการประเมิ น NT
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา บางโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า : โรงเรียนกำ�หนด
กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย การนำ�ข้อ
ทดสอบเก่ามาสอนทบทวน และทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมร่วมกัน
การวางแผนขับเคลื่อนและการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา : ทุก
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีกจิ กรรมเข้าค่ายฝึกอบรม จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน
ผลการการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นิเทศรายโรงเรียน โดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตการณ์
สอน สุ่มประเมินนักเรียน ประเมินผลงานนักเรียน ได้ผลดังนี้
1. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานทีก่ ำ�หนด ทุกโรงเรียนมีการ
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ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนมีการสรุปและจัดทำ�รายงานประจำ�ปีที่สะท้อนคุณภาพผู้
เรียนและผลสำ�เร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่เขต
พื้นที่กำ�หนด แต่มีบางแห่งยังขาดร่องรอยที่แสดงว่ารายงานผล
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการสำ�รวจข้อมูล : พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครื่อง
มือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย, ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือ
ข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการบริหารเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
ผลการการนิเทศครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดเตรียมที่มี
องค์ประกอบหลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษามีความชัดเจน
สมบู ร ณ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม และสามารถนำ�หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาไปสู่
การปฏิบัติได้ จำ�นวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.61 โรงเรียน
ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน สมบู ร ณ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม กำ�ลั ง ปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลงในบางส่วน จำ�นวน 18 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 15.39
		
โรงเรียนที่มีการจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นและสามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้ จำ�นวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.31 เช่น
หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (ปากะญอ)
2. เอกสารประกอบหลั ก สู ต ร (8+1) โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ ม
ในการเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและ
สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน จำ�นวน 99 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 และโรงเรียนที่ยังไม่มีความชัดเจนแต่สามารถ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำ�นวน
18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยังมี
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บางโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำ�ให้สมบูรณ์ความชัดเจนและถูกต้อง
เพราะต้องปรับปรุงในส่วนของกิจกรรมยุวกาชาดซึง่ ยังไม่ได้นำ�เข้าสู่
หลักสูตร จำ�นวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.10
3. เอกสารธุรการประจำ�ชัน้ เรียน โรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อม
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จำ�นวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
4. แผนการจัดการเรียนรู้ มีโรงเรียนทีม่ กี ารจัดทำ�แผนการจัดการเรียน
รู้ได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนและทุกระดับชั้น จำ�นวน 117
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
5. การมาปฏิบัติราชการงานผู้บริหารและครู ณ วันออกนิเทศติดตาม
ของคณะนิเทศ ผู้บริหาร มีจำ�นวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55
ที่เหลือติดราชการ และลา ข้าราชการครู มีจำ�นวน 2,248 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.14 ที่เหลือ ติดราชการ และลา
6. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่พร้อมความสะอาดของบริเวณ
โรงเรียน มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดระดับดี
จำ�นวน 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.59
ผลการการนิเทศครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1. ความสามารถในการอ่านและเขียน บางโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละ
คนมีปัญหาต่างกัน ความถนัดทางการเรียนต่างกัน อาจทำ�เป็น
ROAD MAP รายบุคคลได้
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมีการนำ�ข้อมูลผล
สัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำ�
ปี ผู้นิเทศเสนอแนะให้นำ�แบบทดสอบ O-Net ในปีที่ผ่านมาลอง
ทดสอบนักเรียนในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปลายทางที่ควรจะ
เป็นในปลายปีการศึกษาทำ�ให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น
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3. การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่มีจำ�นวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
นักเรียนต่อห้อง ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผ่าน
การออกแบบการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้
และนำ�สู่ ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบรวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะที่ดีการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมี
มาตรฐานระดับสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้นิเทศ
เสนอแนะเรื่องการกำ�หนดเป้าหมายของแผนงานโครงการควร
ชัดเจน วัดได้ ทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ มีกระบวนการ
PDCA
5. การปลูกฝังคุณธรรมความสำ�นึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝัง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีการกำ�หนดโครงการหลายโครงการที่มุ่ง
พัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว
โครงการส่งเสริมระบบนิเทศแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อการดำ�เนินงานส่งเสริมระบบนิเทศแบบมีส่วนร่วมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
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ผลการดำ�เนินงาน :
1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบพัฒนาประกันคุณภาพในสถานศึกษา
โดยผ่านการประเมินภายใน จำ�นวน 117 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสาม จำ�นวน 116 โรง
(มี รร. บ้านแม่จวางตั้งขึ้นหลังการประเมินรอบสาม) ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ในระดับดีขึ้นไป
จำ�นวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.62 ในระดับพอใช้ จำ�นวน 13
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.21 อยู่ในระดับปรับปรุง จำ�นวน 35 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 30.17
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดระเบียบการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนในพื้นที่
ให้เกิดความเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
2. เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจนโนบาย และความเคลือ่ นไหวทางการ
ศึกษาแก่ผู้บริหารศูนย์การเรียนและองค์กรเอกชน
3. เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
4. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์การเรียน รวม
ทั้งผู้เรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวให้มีความสำ�นึกในบุญคุณ
ของแผ่นดินไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่
เหล่า
5. เพื่อผู้เรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว มีกิจกรรมทางวิชาการได้
รับพัฒนาทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยร่วมกัน
6. ผู้บริหาร บุคลากรได้พบปะสังสรรค์และมีกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์ร่วมกัน
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ผลการดำ�เนินงาน :
1. ศูนย์การเรียนต่างด้าวดำ�เนินงานตามนโยบายของเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามกรอบแนวคิด “การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง”
2. ผูบ้ ริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย
และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
3. ส่วนราชการมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เด็กต่างด้าว
4. ผูบ้ ริหาร บุคลากรและนักเรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวมีความ
สำ�นึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเมตตาต่อ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
5. ผู้เรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว มีกิจกรรมทางวิชาการ ได้รับ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยร่วมกัน
6. ผู้บริหาร บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์และมีกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์ร่วมกัน
โครงการพัฒนาส่งเสริมเอกชน
กิจกรรม: “การเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง”

(BBL)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้อำ�นวยการโรงเรียน และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
(BBL) และสามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพือ่ ให้ครูผสู้ อนได้นำ�เทคนิคและวิธกี ารนำ�ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
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3. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผสู้ อนพัฒนานวัตกรรมการสอนในการ
การอ่านและการเขียน
4. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการด้านวิชาการ
สู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินงาน :
จากการอบรมกิจกรรม “การเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมอง” (BBL) ให้ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสนใจ และร่วม
กิจกรรมกับวิทยากรได้เป็นอย่างดีและมีความสุขตลอดเวลาของการเข้ารับการ
อบรม โดยเฉพาะกิจกรรมการทำ� “ Brain Gym” ซึง่ เป็นกิจกรรมฝึกการเคลือ่ นไหว
ประกอบบทกลอน “หนูไผ่ กะ หนูขำ�” ซึ่งครูทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
เพื่อนำ�เทคนิค วิธีการไปปรับใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำ�หรับ
ผูเ้ รียนและการพัฒนานวัตกรรมการสอน เพือ่ แก้ปญ
ั หา การอ่านและการเขียนของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่าง
กิจกรรม: “การนิเทศติดตามและประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน” (O-NET)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ในกลุม่
สาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3. เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ในแต่ละระดับชั้นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล กิจกรรม/โครงการ
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ต่างๆ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการจัดทำ�แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำ�เนินงาน :
1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปี
ที่ 6 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ�แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และนำ�ไปจัดทำ�แผนยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ได้ถูกต้องและเป็นระบบ
2. โรงเรียนมีความพร้อมสำ�หรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจำ�ปีการศึกษา 2558 เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบปีการศึกษา 2557 ในภาพ
รวมของเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.13 อยู่ในระดับดีมาก ถือ
ได้ว่าโรงเรียนเอกชนสามารถดำ�เนินการจัดทำ�แผนยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเป้าประสงค์ที่กำ�หนดไว้
กิจกรรม: “การตรวจเยีย่ มและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ”ปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานในการบริหารจัดการในแต่ละด้านทัง้
4 ด้านของโรงเรียนเอกชนให้มคี ณ
ุ ภาพและสนองนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการและจุดเน้นของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนและยกระดับคุณภาพได้มาตรฐานสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำ�เนินงานของภาคเรียนที่ผ่านมาและ
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รับฟังแนวทางการพัฒนาและสภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
เอกชนทุกแห่ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
ผลการดำ�เนินงาน :
ผลการตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. ด้านบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนมีความพร้อม
ด้านการจัดทำ�ข้อมูลโรงเรียนและการนำ�ลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน, การจัดชั้นเรียนมีการจัดครบทุกชั้นสามารถทำ�การ
สอนได้ ,จำ�นวนนักเรียนเต็มบัญชี
2. โรงเรียนเอกชนทั้ง 13 โรงเรียน มีด้านความพร้อมในการปฏิบัติ
งาน ,ด้านการเรียนการสอน,ด้านนักเรียนและนโยบายเรียนฟรี 15
ปี และการดำ�เนินการอาหารกลางวัน ก่อนเปิดภาคเรียนเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง
กิจกรรม: การตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ตามคู่มือ “เราจะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน”
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในการบริหารจัดการในแต่ละด้าน
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล งบประมาณ
และด้านวิชาการให้มีคุณภาพมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย
สู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นกรอบ
แนวทางให้โรงเรียนเอกชนมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ผลการดำ�เนินงาน :
จากการตรวจติดตามได้มกี ารกำ�หนดระดับคุณภาพการประเมิน 4 ระดับ
จุดเน้นที่ 1 กลยุทธ์ ,จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน , จุดเน้นที่ 3 จุดเน้น
จังหวัดตาก และจุดเน้นที่ 4 ด้าน สพป.ตาก เขต 2 ภาพรวมของโรงเรียนเอกชน
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อยู่ในระดับดีมาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พร้อมและตื่นตัวในการดำ�เนินงานจัดการเรียนการสอนและรับการประเมินทุก
สถานการณ์ตลอดเวลา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย มีแนวทาง
การดำ�เนินการและนำ�ไปปฏิบัติงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา
ระหว่างผู้บริหารของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่บุคลากร
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำ�เนิน
งานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และในกลุ่มบุคลากร
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผลการดำ�เนินงาน :
1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 4 ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา
ให้รับทราบนโยบายสามารถประสานงานระหว่างกลุ่มงาน สถาน
ศึกษาและได้รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงานของสถาน
ศึกษาและบุคลากร
2. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำ�นวน 5 ครัง้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
3. จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม จำ�นวน 10 ครั้ง ณ ห้อง
ประชุมพระเกียรติฯ
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โครงการ สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบปะเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับ
ทราบข้อราชการและนำ�ไปปฏิบตั ติ ามนโยบายให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 ได้ออกให้บริการ ให้คำ�ปรึกษา และประสานงาน
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัว่ ถึงทุกอำ�เภอ และรับ
ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ผลการดำ�เนินงาน :
1. ดำ�เนินการประชุมสัญจร 5 อำ�เภอ ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาค
เรียนที่ 1/2558 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบข้อ
ราชการ นโยบายทิศทางการในการจัดการเรียนการสอน และนำ�ไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละอำ�เภอ ได้รับ
บริการจากกลุม่ งานภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อาทิ บริการทำ�บัตร
ข้าราชการ, ให้คำ�ปรึกษาด้านงบประมาณ ให้คำ�ปรึกษางานการเงิน
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,
ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม, การเบิกเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล, การเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร เป็นต้น
โครงการ สพป.ตาก เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา อำ�เภอพบพระ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สพป.ตาก เขต 2 ได้ออกเยี่ยมสถานศึกษาให้
บริการและพัฒนาสถานศึกษา
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะ
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ยากจน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวยากไร้
และขาดแคลน
ผลการดำ�เนินงาน :
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ได้เยีย่ มเยือน
โรงเรียนจำ�นวน 1 ครั้ง ที่อำ�เภอพบพระ โดยกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มไอซีที
ไปโรงเรียนบ้านมอเกอ, กลุ่มอำ�นวยการ ไปโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ,
กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กลุม่ ตรวจสอบภายใน ไปโรงเรียนอนุบาลศิรโิ รจนา,
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไปโรงเรียนบ้านวาเล่ย์, กลุ่มบริหารงานบุคคลไป
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ, กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลไปโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไปโรงเรียน
บ้านหมืน่ ฤาชัย กิจกรรมทีท่ ำ�เลีย้ งอาหารกลางวันให้กบั นักเรียนและบริจาคสิง่ ของ
ให้กับนักเรียนที่ยากไร้และขาดแคลน ทำ�ให้คณะครู นักเรียนมีขวัญและกำ�ลังใจ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สพป.ตาก เขต 2 กับนักเรียนและครู
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ทัศนคติ และจิตสำ�นึกในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากประสบการณ์จริง
3. เพือ่ ศึกษาการจัดการเทคนิคสมัยใหม่ เรียนรูแ้ นวคิด ทฤษฎีและนำ�
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของตนเอง จากสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน
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4. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระหว่าง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำ�เนินงาน :
บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานที่ สพป.สงขลา เขต 2 ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ
ทำ�งานโดยใช้เทคโนโลยีระบบการทำ�งานสำ�นักงานไร้กระดาษ ประสานงาน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดทำ�ระบบ My office เพื่อนำ�มาใช้ใน สพป.ตาก เขต 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ใน สพท. สังกัด
สพป.ตาก เขต 2 ได้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 อย่างชัดเจน
2. เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ และเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มี
วัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินงาน :
มีเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 จำ�นวน 117 คน มีความเข้าใจในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น และสามารถนำ�ไปดำ�เนินการได้
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ มีการจัดประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แก่เจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบงานข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน เพือ่ ให้สถานศึกษา
สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและทันเวลาที่ระบบกำ�หนด
2. จั ด ทำ�แผ่ น พั บ เผยแพร่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่
เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ
ผลการดำ�เนินงาน :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ�ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ
Data Management Center 2015 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558
โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้า
อบรม ทั้งสิ้น 144 คน จากทุกโรงเรียน ส่งผลให้ปีการศึกษา 2558 รอบข้อมูล
10 มิถุนายน 2558 สามารถยืนยันข้อมูลทันระยะเวลาที่ สพฐ. กำ�หนดครบ 100
เปอร์เซ็น และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้นำ�ข้อมูลดังกล่าวมา
สรุปเป็นแผ่นพับ จำ�นวน 1,000 แผ่น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยขน์จากข้อมูล
โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานธุรการคืนครูให้นักเรียน
สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เขารับการพัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สามารถนำ�ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปปรับปรุงพัฒนางานในหน้าทีใ่ ห้
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มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผลการดำ�เนินงาน :
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 70
คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต 2 ได้รับความรู้การปฏิบัติ
ราชการโดยใช้หลักธรรมภิบาลขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี การปฏิบัติงาน
ธุรการและฝึกปฏิบตั ทิ กุ คนสามารถนำ�ประสบการณ์แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ปปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ในวิชาชีพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ รู ป แบบวิ ธี ก ารและเทคนิ ค การจั ด การเรี ย น
การสอน
3. เพื่อศึกษาการเขียนแผนการจัดการ เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
ผลการดำ�เนินงาน :
อบรม ปฐมนิเทศ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีร่ ะเบียบกฎหมายการประกอบ
วิชาชีพควบคุมทักษะการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตลอดจนให้ครูผู้ช่วยเกิดจิตสำ�นึกในความเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมให้ครูผชู้ ว่ ยจัดทำ�เอกสารทะเบียน
ประวัติ (กพ.7) และให้คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
2558 สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการบรรจุครูผู้ช่วย จำ�นวน 8 ครั้ง จำ�นวน 169 ราย
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โครงการพัฒนาศักยภาพหลังเกษียณอายุราชการและ
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ประจำ�ปี 2558
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ทีไ่ ด้ตงั้ ใจปฏิบตั ริ าชการด้วยความอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ�ผู้เกษียณให้
เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความอุตสาหะวิริยะในการทำ�งาน
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างประจำ�ภายหลังเกษียณ
อายุ และสร้างขวัญและกำ�ลังใจ เป็นการสืบสานประเพณีและแบบ
อย่างอันดีงามที่ สพป.ตาก เขต 2 ได้ดำ�เนินงานมาทุกปี
ผลการดำ�เนินงาน :
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ�ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 20 คน ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข
โครงการพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียน
รู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนำ�ความรูม้ ากำ�หนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ได้แนวคิดใหม่ ทำ�ให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสถานศึกษา รู้และเข้าใจเรื่อง
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การสร้างนวัตกรรมการบริหารงานได้ดีขึ้น ซึ่งได้มีผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง จำ�นวน 50 คน ณ บ่อน้ำ�ร้อนพระร่วง จังหวัด
กำ�แพงเพชร โดยได้มกี ารให้ความรูใ้ นเรือ่ งหลักสูตรการบริหารจัดการโดยใช้หลัก
Deductive & Inductive ,ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง,
การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษ 21, นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ,
หลักสูตรการทำ�งานเป็นทีมกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งประสิทธิผล และหัวข้อ
การวิจัยองค์กร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�ข้อมูลความต้องการอัตรากำ�ลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่รับ
ผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการคำ�นวณอัตรากำ�ลังข้าราชการครูและสามารถจัดทำ�ข้อมูล
ความต้องการอัตรากำ�ลังครูของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อลดขั้นตอนในการจัดทำ�ข้อมูลอัตรากำ�ลังครูในสถานศึกษา
ข้อมูลอัตรากำ�ลังของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเกิดผลดี
ต่อการตรวจสอบข้อมูลอัตรากำ�ลังครูในสถานศึกษา
3. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ตรงกั บ สภาพความเป็ น จริ ง ของ
สถานศึ ก ษา เป็ น ประโยชน์ ใ นการขอรั บ การสนั บ สนุ น อั ต รา
กำ�ลังครูจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/จาก
คณะกรรมการกำ�หนดเป้าหมายและนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ,
การวางแผนกำ�ลังคนในสถานศึกษา, การพิจารณาจัดสรรอัตรา
กำ�ลังครูให้สถานศึกษา, กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูเพิ่มใหม่,
กรณี ไ ด้ รั บ อั ต ราข้ า ราชการครู คื น จากคณะกรรมการกำ�หนด
เป้าหมายและนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ
55

ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จำ�นวน 130 คน จัดทำ�ข้อมูลความต้องการ
อัตรากำ�ลังครูของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้อย่างถูกต้องตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงของสถานศึกษา และสามารถนำ�ข้อมูลอัตรากำ�ลังครูของสถาน
ศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โครงการประกวดคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.               
(Obec awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงานเป็น
แบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ
กำ�ลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สพป.ตาก เขต 2 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) และในระดับชาติ ได้รางวัล 8 รางวัล
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความอุตสาหะ ทุม่ เท เสีย
สละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรมอันดี
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ผลการดำ�เนินงาน :
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบตั ติ น
ชอบด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ประพฤติตนทีเ่ หมาะสม เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์) และการเลื่อนเงินเดือน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มี
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะในการจัดทำ� ตรวจสอบและ
ดาวโหลดเอกสาร ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์ หลักการยื่นคำ�ร้อง
ขอแก้ไขข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล อันจะส่งผลถึง
การจัดทำ�ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ�หรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินงาน :
ตัวแทนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จำ�นวน 12 กลุ่มโรงเรียนๆ 2 คน และ
ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ทีม่ อี ตั ราข้าราชการครูตงั้ แต่ 30 อัตราขึน้ ไป จำ�นวน
15 โรง รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์) และดำ�เนินการ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ใน สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจหน้าที่แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาและเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ทัศนคติ และจิตสำ�นึกในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการกระจาย
อำ�นาจ
4. เพือ่ ให้บคุ ลากรนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการจัดการความรูม้ าใช้ในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน :
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำ�นวน 70 คน ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำ�นวน
31 คน ได้ประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำ�งานในเขตพื้นที่
ภู เขาสู ง ทุ ร กั น ดารที่ มี ส ภาพพื้ น ที่ เ หมื อ นกั น เพื่ อ นำ�มาปรั บ ใช้ แ ละพั ฒ นา
การศึกษาในพื้นที่ต่อไป

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และธำ�รงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครู นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนเห็นความสำ�คัญและระลึกถึงพระคุณครู
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3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
ผลการดำ�เนินงาน :
ดำ�เนินการจัดกิจกรรม 5 อำ�เภอ คือ อำ�เภอแม่สอด จัดที่หอประชุม
โรงเรียนราษฎร์วิทยา,อำ�เภอแม่ระมาด จัดที่หอประชุมโรงเรียนแม่ระมาด
วิทยาคม,อำ�เภอท่าสองยาง จัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำ�บลแม่ต้าน,
อำ�เภอพบพระ จัดที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระและอำ�เภออุ้มผาง
จัดที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โดยมีกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558, กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, พิธีกรรมทางสงฆ์,
คารวะครูอาวุโส, กล่าวคำ�ปฏิญาณตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
มอบโล่/เกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้เชือ่ มความสามัคคี สร้างความสัมพันธไมตรีดว้ ยการ
เล่นกีฬา พบปะแลกเปลีย่ นและมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากรของหน่วย
ราชการอื่น ๆ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้ออกกำ�ลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ผลการดำ�เนินงาน :
บุคลากรของ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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ได้พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยปรึกษากับบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วม
การแข่งขัน ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ซึ่งส่งผลให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความราบรื่น
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
และปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานที่ ทำ�งาน ให้ ส ะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่
ทำ�งาน ทำ�ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร
ผลการดำ�เนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2558 ได้มกี ารจัดกิจกรรมจำ�นวน 3 ครัง้ มีขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 3 ครัง้ เฉลีย่ ครัง้ ละ 70 คน ทุกคน
ให้ความร่วมมือการดำ�เนินการกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสร้างนิสยั ) ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำ�นักงานสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีจิตสำ�นึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้นกั เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูร้ ว่ มงาน
ได้ เ ห็ น ผลงานกิ จ กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ ดี
มีประโยชน์ตอ่ นักเรียน นักศึกษา เพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพือ่ นำ�เสนอผลงานของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ดีมีประโยชน์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และนำ�ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สร้างคุณประโยชน์กับ
ประเทศชาติ
ผลการดำ�เนินงาน :
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ร่วมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเข้าร่วมงานตากสินมหาราชานุสรณ์
จังหวัดตาก ได้มีการจัดนิทรรศการ ดังนี้ นิทรรศการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขี ย นได้ , นิ ท รรศการผลงานด้ า นส่ ง เสริ ม อาชี พ และการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ท้ อ งถิ่ น ผลผลิ ต นั ก เรี ย นการทอผ้ า กะเหรี่ ย ง ผลงานการเรี ย นรู้ โ ครงงาน
นักเรียนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, นิทรรศการการเตรียม
ความพร้อมเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน,ประติมากรรมประดิษฐ์
ภาพนูน 3 มิติ ทำ�ให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมร้อยละ 90 มีความชืน่ ชมและสนใจนิทรรศการ
สร้างความภาคภูมิใจให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โครงการสร้างเครือข่าย ตรวจสอบติดตามและ
พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษา โดยมีครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ การดำ�เนินงานของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือคำ�แนะนำ� ปรึกษาในด้านต่างๆ
2. เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษา ให้มีความรู้
มีความชำ�นาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ลดภาระงานและขั้นตอนที่ยุ่งยาก
สนับสนุนการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินงาน เช่น การจัด
ทำ�โปรแกรมบัญชีสถานศึกษา โปรแกรมควบคุมการใช้จ่ายเงิน
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อตรวจสอบ กำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
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ผลการดำ�เนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ในสถานศึกษา โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครูผปู้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี
ในสถานศึกษา จำ�นวน 155 คน มีการจัดฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน คือ การเงิน
บัญชีสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เงินยืมราชการและเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ในปีงบประมาณ
2558 สามารถดำ�เนินการตรวจสอบได้ จำ�นวน 18 โรงเรียน พบว่า การบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษา การดำ�เนินงานส่วนใหญ่ สถานศึกษามี
การตรวจสอบเบือ้ งต้นน้อยมาก และขออนุมตั เิ บิกเงิน ไม่มกี ารตรวจสอบระเบียบ
กฎหมาย ที่ให้เบิกได้หรือไม่, การจัดทำ�แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน
คิดเป็นร้อยละ 37.50 สถานศึกษาขาดความเข้าใจ ความรู้ ในการจัดทำ�แผน
ปฏิบัติการ ความสำ�คัญและประโยชน์ของแผน และการขอปรับแผนปฏิบัติการ
ไม่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนมิถุนายน
2558 ในเรื่องต่อไปนี้ ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ,เงินวิทยฐานะ,เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของข้าราชการ,ระบบการเบิกจ่ายเงิน การ
ควบคุมเงินคงเหลือและเบิกเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้ ,เงิน
ทดรองราชการ พบว่า มีคำ�สั่งแต่งตั้งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ จัดทำ�ทะเบียนคุมการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการแยก
เป็นรายบุคคล, เงินวิทยฐานะ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ของข้าราชการ พบว่า การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน,ระบบการเบิกจ่ายเงิน การ
ควบคุมเงินคงเหลือและบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้
การควบคุมเงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้ การควบคุมเงินทดรองราชการ เป็น
ไปอย่างถูกต้อง
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กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2558 ได้รับการพัฒนา 3 ครั้ง ทำ�ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ความรู้
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ปฏิบัติเพิ่มมากยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมที่ 5 งานตามนโยบาย งานราชการเร่งด่วน ข้อร้องเรียน การ
สืบสวนข้อเท็จจริง ในปีงบประมาณ 2558 มีจำ�นวนเรื่องร้องเรียนด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ ทีห่ น่วยตรวจสอบภายในได้รบั มอบหมายเป็นคณะกรรมการ
มีหน้าที่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง จำ�นวน 3 โรงเรียน
โครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
กลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมที่ 2 งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์
ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผลการดำ�เนินงาน :
สพป.ตาก เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน
70 เล่ม
กิจกรรมที่ 3 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการศึกษาประจำ�
ปีงบประมาณ 2556 เสนอต่อผู้บริหารให้หน่วยงาน/ส่วนกลาง
และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ส่ ว นราชการ
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบถึ ง ความก้ า วหน้ า และความสำ�เร็ จ ของ
การดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะตรวจติดตามกลยุทธ์ สพฐ.
ผลการดำ�เนินงาน :
1. สพป.ตาก เขต 2 มีรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ
2557 จำ�นวน 200 เล่ม
2. จั ด ทำ�คู่ มื อ ประเมิ น สถานศึ ก ษา ประจำ�ปี ง บประมาณ 2558
จำ�นวน 1,500 เล่ม
3. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประสานแผนการตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ จำ�นวน 2 ครั้ง รอบที่ 1 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
2557 ณ ห้องประชุมสำ�นักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก และ
รอบที่ 2 วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.
จังหวัดสุโขทัย
4. รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการ 17 จำ�นวน 2 ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 เข้าร่วมประชุมและรายงาน
ผลการดำ�เนินงานในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.
จังหวัดตาก ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน,
การส่งเสริมการอ่านและการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้,
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการจัดการศึกษาทาง
ไกลสำ�หรับผูอ้ ยูน่ อกโรงเรียน, การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
และการพัฒนาครูในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัด
จำ�นวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อำ�เภอแม่สอด และ
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำ�เภอแม่ระมาด ครั้งที่ 2 ให้จัดทำ�รายงาน
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ผลการดำ�เนินงานตามนโยบาย ดังนี้ และจัดส่งให้สำ�นักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 นโยบาย การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558, การผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ, การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาให้ทนั สมัย, การส่งเสริมการอ่านและ
การเขียน,การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ และการเสริมสร้าง
วิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมการเรียนรู้
5. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. จำ�นวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1
ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัด จำ�นวน 2 โรง คือ โรงเรียนชุมชน
บ้ า นพบพระ อำ�เภอพบพระ และโรงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา 61
(บ้านห้วยยะอุ) อำ�เภอแม่สอด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2 รับการตรวจติดตามผลการดำ�เนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
โครงการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็น (Best Practice) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ผลการดำ�เนินงาน :
1. กิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการดำ�เนินงาน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การจัดการ
เรียนรู้แบบเรียนร่วม และการดำ�เนินงานด้านอื่น ๆ ทุกงาน 4 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา
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2. กิจกรรมจัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้าน
ต้นผึง้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ถึงจะไม่ได้รบั รางวัลใด แต่ได้
ประสบการณ์และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
ในระดับภาคเหนือ
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับ
ภูมิภาคภาคเหนือ โซนที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก ทำ�ให้ผู้บริหารและ
ครูผสู้ อนได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละได้ศกึ ษากระบวนการขัน้
ตอนในการจัดทำ�ผลงานวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ของโรงเรียนอืน่ ๆ เพือ่
นำ�มาปรับใช้พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมในปีการศึกษา 2559 ต่อไป
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ใน สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษาของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถาน
ศึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่มีงบประมาณ
รองรับ
2. เพือ่ สนับสนุนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 และหน่วยงานทางราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
บริหารจัดการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินงาน :
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สนับสนุน ภารกิจ
งานโครงการและกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน้น
รวมถึงภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้สามารถ
ดำ�เนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางราชการตามความเห็นชอบ
ของผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ โดยสนับสนุนจัดสรร กิจกรรม/โครงการ
จากงบประมาณ 878,550 บาท
โครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณ สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ สพป.ตาก เขต 2 สามารถบริหารจัดการได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามนโยบายจุดเน้นกลยุทธ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สพป.ตาก เขต 2 อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดำ�เนินงาน :
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ร้อยละ 117 โรง 7 โรงเรียนสาขา
และ 58 ห้องเรียนสาขา มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนองแนวพระราชดำ�ริและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการอนุรักษ์ป่าไม้
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกต้นไม้และดูแลรักษา
ต้นไม้
3. เพื่อสนองแนวพระราชดำ�ริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมายุ 60 พรรษา
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ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ชุมชนทัง้ 5 อำ�เภอ โรงเรียน จำ�นวน 117 โรง 7 โรงเรียนสาขา 58 ห้องเรียนสาขา
ช่วยกัน “ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย” ปลูกต้นอินทนิล จำ�นวน 10,000 ต้น
เมือ่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ตามโครงการปลูกต้นไม้เพือ่ สนองแนวพระราชดำ�ริ
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งใน
โอกาสมีพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นการบูรณาการ
การจั ด การเรี ย นการสอนตามกลุ่ ม สาระวิ ช า โดยใช้ ต้ น ไม้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความรั ก ให้ รู้ จั ก ความเป็ น เจ้ า ของ รั ก และหวงแหนดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ภาพความสำ�เร็
จ
ของการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายประวัตร์ พันธ์กอง
2 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว

ตำ�แหน่ง
รอง ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บนสำ�นักงาน)
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางนณัฎฐกรณ์ มรรคประเสริฐ
2 นายรังสรรค์ สุขโข
3 นางสาวอินทิรา ประดับชัย

ตำ�แหน่ง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ขับเคลื่อน
กลยุทธ์และจุดเน้นผ่านโครงการ กิจกรรม วิธีการต่างๆ ที่หลากหลายและ
การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความสำ�เร็จ แก่ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน และสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล ทั้งระดับ
ประเทศ ระดับภาค เป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง
จึ ง ได้ ป ระมวลภาพแห่ ง ความสำ�เร็ จ ความภาคภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ จ าก
การดำ�เนินการในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำ�
ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 17– 19  ธันวาคม  2557 ณ จังหวัดแพร่
ผลปรากฏว่า สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
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ระดับเหรียญทอง		
118 รายการ
ระดับเหรียญเงิน
59 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
18 รายการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครัง้ ที่ 64 ประจำ�ปีงบประมาณ
2557 ระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์   2558  ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ผลปรากฏว่า สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง		
17
รายการ
ระดับเหรียญเงิน
4
รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
3
รายการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เป็นตัวแทน
สำ�นักงานเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ได้เหรียญรางวัล 24 เหรียญ ตามรายการดังนี้
ลำ�ดับที่
รายการแข่งขัน
1 การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำ�นองเสนาะ ภาษาไทย
ป. 4 – ป.6
2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล
วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6
3 การประกวดโครงงานคุณธรรม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ป.1 – ป.3
4 การประกวดภาพยนตร์สั้น
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ป.1 – ป.6
5 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ป.1 – ป.3 ศิลปะทัศนศิลป์
70

โรงเรียน
คะแนน เหรียญ
บ้านห้วยนกแล 80.33 ทอง
บ้านห้วยนกแล

93

ทอง

บ้านแม่ระมาด
ราษฎร์บำ�รุง

87.2

ทอง

บ้านสันป่าไร่

80

ทอง

ชุมชน
บ้านท่าสองยาง

86

ทอง

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ลำ�ดับที่
รายการแข่งขัน
6 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
ป.4 – ป.6 ศิลปะทัศนศิลป์
7 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3 ศิลปะทัศนศิลป์
8 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม.1 - ม.3 ศิลปะทัศนศิลป์
9 การแข่งขันระบำ�มาตรฐาน
ม.1 - ม.3 ศิลปะทัศนศิลป์
10 การแข่งขันระบำ�มาตรฐาน
ป.1 - ป.6 ศิลปะทัศนศิลป์
11 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.1 - ม.3
ภาษาต่างประเทศ
12 การแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทูนของ
บนศีรษะและโยนลูกบอล
ป.1 - ป.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 การประกวดโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลยี ม.1 - ม.3 หุ่นยนต์
14 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 – ป.6
การงานอาชีพ
15 การแข่งขันทำ�อาหารน้ำ�พริก
ผักสด เครื่องเคียง ป.4 – ป.6
16 การเล่านิทานประกอบท่าทาง
ปฐมวัย
17 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ป.1 – ป.6 เรียนร่วม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียน
คะแนน เหรียญ
ชุมชน
86
ทอง
บ้านท่าสองยาง
บ้านแม่อุสุวิทยา 82
ทอง
ชุมชน
บ้านท่าสองยาง
ชุมชน
บ้านท่าสองยาง
ชุมชน
บ้านท่าสองยาง
ป่าไม้อุทิศ 4

95

ทอง

81.4

ทอง

80.2

ทอง

87

ทอง

ห้วยน้ำ�นักวิทยา

89.5

ทอง

บ้านป่าค่าใหม่

85

ทอง

บ้านแม่ระเมิง

85

ทอง

บ้านแม่ระเมิง

85.3

ทอง

บ้านมอเกอร์

82

ทอง

บ้านหนองบัว

91.17

ทอง
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โรงเรียน
คะแนน เหรียญ
ลำ�ดับที่
รายการแข่งขัน
18 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี รวมไทยพัฒนา 4 79
เงิน
ม.1 – ม.3 ศิลปะทัศนศิลป์
19 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รวมไทยพัฒนา 2 71.2
เงิน
ม.1 – ม.3 ศิลปะนาฏศิลป์
20 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
บ้านมอเกอ
71
เงิน
ป.1 – ป.6 หุ่นยนต์
อรุณเมธา
76
เงิน
21 การประกวดโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลยี ป.1 – ป.6 หุ่นยนต์
22 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
ชุมชน
67.33 ทองแดง
Impromptu Speech
บ้านแม่ต้าน
ป.4 – ป.6 ภาษาต่างประเทศ
(ราษฎรบำ�รุง)
23 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป่าไม้อุทิศ 4
63 ทองแดง
ม.1 – ม.3 ภาษาต่างประเทศ
24 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
บ้านห้วยม่วง
69 ทองแดง
ม.1 – ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา
ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
ผอ.ร.ร ชุมชนบ้าน
แม่ต้านราษฎรบำ�รุง
2 นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ ผอ.ร.ร บ้านแม่ระมาด
ราษฎร์บำ�รุง
ผอ.ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1
3 นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
4 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ�
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61
(บ้านห้วยยะอุ)

ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายเทิน แสนคำ�

72

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
• ผู้บริหารใหม่หัวใจ
ไทยรัฐวิทยา
รางวัลดีเด่น
ด้านการนำ�เสนอ
• ครูดีชายขอบ
ประจำ�ปี 2558
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ที่
ชื่อ - สกุล
5 นายสุเนต รักแก้ว
6 นางกชกร ยอดเมือง

7 นายภิเษก คำ�น่าน
8 นายวิมล แปงติ๊บ
9 นางนงนุช ชุมภูเทพ

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
รางวัล
ผอ.ร.ร.รวมไทยพัฒนา 2 เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ 1
ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้ เหรียญเงิน
การประกวด
Best Practice ของ
ผู้บริหารโครงการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
ผอ.ร.ร.
เหรียญลูกเสือสดุดี
บ้านแม่อุสุวิทยา ชั้นที่ 1
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผอ.ร.ร.แม่สอด
“ครุสดุดี”
ผอ.ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี ทรงคุณวุฒิ
OBEC AWARDS

ครู
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวจินดา จานะศักดิ์

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
ครู
ร.ร.กลาโหมราชเสนา

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี

2 นางยุภา สายทอง

ครู
ร.ร ขุนห้วยห้วยบ้านรุ่ง

หนึ่งแสนครูดี

3 นายเทพรัตน์ สุวรรณโฉม

ครู
ร.ร ชุมชนบ้านท่าสองยาง

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร ชุมชนบ้านพบพระ

หนึ่งแสนครูดี

4 นางสาวมุทิตา ภักคินี
5 นางยุพิน ผลไม้
6 นางรัชฎากร บุญมาคำ�
7 นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช
8 นายอำ�พล ผลไม้
73

ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นางสาวแจ่มศรี องค์การ
นางสาวณฐมน มูลแต๋น
นายพัชญภณ สารสา
นางพีรยา แก้วเคน
นางเจตสุดา โกสิยาภรณ์
นายประสิทธิ์ ปุดแดง
นางสุชาดา บำ�รุงแจ้ง
นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ
นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ
นางสาวจุฑามาศ กลิ่นบุญ
นางอำ�ภา สุระใจ
นายอาทิตย์ เทพบำ�รุง

21 นางเพ็ญนภา เรือนแก้ว
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ตำ�แหน่ง / โรงเรียน

รางวัล

ครู ร.ร ชุมชน
บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร ชุมชน
บ้านแม่ต้านราษฎรบำ�รุง

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร ชุมชน
บ้านแม่ตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร ไทยรัฐวิทยา 61

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร ไทยราษฎร์คีรี

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านขะเนจื้อ
ครู
ร.ร บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ครู ร.ร บ้านค้างภิบาล

นางมารยาท มะลิซ้อน
นางกัลป์ยกร กาญจนราช
ครู ร.ร บ้านเจดีย์โคะ
นางเกษมณี เหลือสุข
นายทวีสิน อุดมทรัพย์
นายมานะ รุ่งคีรี
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เรืองโรจนชัย
ครู ร.ร บ้านเจดีย์โคะ
นางสาวศิริพร ใจใส
นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์
นางอรวรรณ สุวรรณคำ�พันธุ์
นายธนากร สีหมื่น
ครู ร.ร บ้านช่องแคบ
นางศรีวรรณ บุญสิงห์
ครู ร.ร บ้านเซอทะ

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

หนึ่งแสนครูดี

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
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ที่
ชื่อ - สกุล
33 นางธัญชนก ใหม่จันทร์แดง
34 นางสาวปริศนา อินทรวงษ์
35 นางสิริรัตน์ สุขโข
36 นายอุดม บูลย์ประมุข
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน

รางวัล

ครู ร.ร บ้านท่าอาจ

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร บ้านทุ่งมะขามป้อม

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านปูเต้อ

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านพะเด๊ะ

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่กาษา

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่กุหลวง
ครู ร.ร บ้านแม่กุเหนือ
ครู ร.ร บ้านแม่โกนเกน

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่ตาว

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่ตาว

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่ตาวใต้

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร บ้านแม่ตาวแพะ

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านแม่ตาวใหม่
ครู ร.ร บ้านแม่ปะ

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

นางนลินี อาสารักไพร
นางเบญญาภา สุวรรณประเสริฐ

นางศรารัตน์ ยศวงค์
นายปติศักดิ์ ดอนคำ�เพ็ง
นายพงษ์อนันต์ คำ�น่าน
นางกลอยใจ เรืองปรีชา
นางชลธิชา ลั้วสมบูรณ์
นายนุกูล ลั้วสมบูรณ์
นางจีราภรณ์ ใหม่แดงเถิน
นางบุญเลื่อน มั่นเหมาะ
นางสาวมยุรา คุฒแก้ว
นางชลลดา เข็มทอง
นางญานี ปัญจานนท์
นางสาวเสาวลักษณ์ จันตา
นางสาวจอมขวัญ ใจยอด
นายสมพล รัตนมณีแดง
นางเกสร นาควังไทร
นางมาลินี ฟองจางวาง
นางสาวสุดารัตน์ วันทอง
นางสาวภิลัยพร ฉิมพาลี
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ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
76

ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
นางวชิญา ปราบพาล
ครู ร.ร บ้านแม่ปะ
นางสาวพัณฒ์นิตา ปุ๊ดทา ครู ร.ร บ้านแม่ปะใต้
นางสาวผกาวดี ทำ�ลี้
ครู
นางรัตนา ขัตสีสกุล
ร.ร บ้านแม่ระมาดน้อย
นายสมศักดิ์ ทาหว่างกัน
ครู ร.ร บ้านแม่ระมาด
นางนิฎตินาฎ จันทร์โท
ราษฎร์บำ�รุง
นายธนศักดิ์ ซิโน
นางสาววรรณวิสาข์ สีเท่า ครู ร.ร บ้านแม่ระเมิง
นางสาวอรุณี สิงห์ใจมา
ครู ร.ร.บ้านแม่สลิด
นายธีรวิทย์ กวดขัน
หลวงวิทยา
นายเจริญ ธีระสิริวงษ์
ครู ร.ร.บ้านร่มเกล้า 2
นายสุพิศ คำ�มูล
นางสาวนพกาญจน์ มั่นอ่วม ครู ร.ร.บ้านวาเล่ย์
นางพัชรินทร์ภาณ์ บุญเชิด
ครู ร.ร.บ้านสันป่าไร่
นางสาวสาวิตรี สิงห์คราม
ครู ร.ร.บ้านหนองหลวง
นางสุปรีญา ศรีหาบุตร
นายวัลลภ แสงสว่าง
ครู ร.ร บ้านห้วยนกกก
นางสาวดวงดาว สิงหาทา
ครู ร.ร.บ้านห้วยนกแล
นางเสาวนีย์ ศรีพิทักษ์
นางสาวชมเดือน แก้วปัญญา
ครู ร.ร.บ้านห้วยบง
นายผดุง ภักดี
นางสาวณัฐภรณ์ หม่อนกันทา
ครู ร.ร.บ้านห้วยม่วง
นางมานัสพร จักษุ

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ - สกุล
นางอนุลักษณ์ แก้ววรรณ
นางศศิธร พิสัยกุล
นางวรรณภา กัลปพฤกษ์
น.ส.จุฬารัตน์ แสนเมืองอินทร์
นางชฎา ตัวละมูล
นางกนกจันทร์ หลอมทอง
นางสาวกฤษณา โลหการก
นางสาวรวินท์อร เมืองง้า
นางวณิสา ถิ่นทัพไทย
นางสาวศุภิสรา บรรพศรี
นางสาวสุพิศ ศรีบัว
นางอัญชลี ธำ�รงรัฐกุล
น.ส.จันทรทิมา บุญซะจาย
นายภคภูมิ บุศย์คำ�
นายไพสาร พิมพ์ชาติ
นางมะลิ กุยสุวรรณ
นายประเสริฐ เอนกลาง
น.ส.แสงจันทร์ แสนวงค์
นางอาจิณ ใจโปร่ง
นายณัฐพล เตชะพลี
นางรัชนี เกสรพรม
นางสาวสุมาลี สว่างทิตย์
นางกรรณิกา คำ�เขื่อน
นางกัลยา มุสิทธิ์มณี

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
ครู ร.ร.บ้านห้วยม่วง
ครู ร.ร.บ้านห้วยไม้แป้น
ครู ร.ร.บ้านห้วยหินฝน

รางวัล
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร บ้านหัวฝาย

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร. ป่าไม้อุทิศ 4

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 3

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5

หนึ่งแสนครูดี

ครู
ร.ร ห้วยน้ำ�นักวิทยา

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร สามัคคีวิทยา

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร.อรุณเมธา

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร ภัทรวิทยา

หนึ่งแสนครูดี
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ที่
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ชื่อ - สกุล
นายจักรพงศ์ ธรรมใจ
นายณัฐพล สุจพันธ์
นายพีรพัฒน์ เฮิงโม
นางมีนา ทรรศนะปัญญา
นางรัตนา ศรีคำ�ลือ
นางวิรารัตน์ ศรีรมย์
นางสุภาพร แสงทอง
นางโสรยา ธรรมใจ
นางกฤติยา สายสุภาเทพ
นายเกียรติศักดิ์ สีขาว
นางจันทร์เพ็ญ แก่นคูณ
นางดวงทิพย์ ศรีจันทร์
นายทองสุข มูลตรีสา
น.ส.เบญจพร มูลเจริญพร
นางประภาศร ปัญญาวงศ์
นายพรศักดิ์ แสนใส
นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์
นางสาวรัตติรส พวงเงิน

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน

รางวัล

ครู ร.ร ภัทรวิทยา

หนึ่งแสนครูดี

ครู ร.ร.ราษฎร์วิทยา
(ตี่มิ้ง)

หนึ่งแสนครูดี

122 นายอดุลย์ เทศสาย

ครู ร.ร บ้านแม่วะหลวง

123 นางยุพิน สุขมา
124 นางสาวศรีไพร ใจยา
125 นางสาวสุพิศ ศรีบัว

ครู ร.ร. บ้านแม่ตาวใต้
ครู ร.ร. บ้านแม่โกนเกน
ครู ร.ร ป่าไม้อุทิศ 4
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• ครูเจ้าฟ้ากรม
หลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ รุ่นที่ 7
• OBEC AWARDS
ครูผู้สอนดีเด่น
ครูผู้สอนดีเด่น
ครูผู้สอนดีเด่น

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ที่
ชื่อ - สกุล
126 นายเอกชัย พันธุลี
127 นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา
128 นางสาววาสนา สาเลิศ
129 นางสาวศุภรดา เมืองแก้ว
130 นางพิไลวรรณ ศรีจริยา

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน
รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น
ครู ร.ร.บ้านวังตะเคียน
ครู ร.ร.ชุมชน
ครูผู้สอนดีเด่น
บ้านแม่ตาวกลาง สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
มิตรภาพที่ 26
• ครูดีไม่มีอบายมุข

ครู ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 61 • OBEC AWARDS
(บ้านห้วยยะอุ)

ครูดีไม่มีอบายมุข

ครู ร.ร.บ้านขะเนจื้อ

131 นางจารึก พลายชุม

ครู ร.ร ร่มเกล้า 2

132 นายศิริชัย ศิริ

ครู ร.ร ร่มเกล้า 2

133 นายเจริญ ธีระสิริวงษ์

ครู ร.ร ร่มเกล้า 2

134 นางสาวทำ�นอง แพนมะณี

รวมไทยพัฒนา 3

ครูภาษาไทยดีเด่น
OBEC AWARDS
ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
ประถมศึ ก ษา ด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
วิ ช าบู ร ณาการเหรี ย ญทอง
อันดับ 1 และเหรียญเงิน
OBEC AWARDS
ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
ประถมศึ ก ษากลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาด้าน
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เ พื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
เหรียญเงิน
OBEC AWARDS
ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
ประถมศึกษา
กลุม่ สารการเรียนรูภ้ าษาต่าง
ประเทศ
ด้านนวัฒกรรมแลเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
OBEC AWARDS
ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ด้านบริหารจัดการ
รางวัลเหรียญทอง
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง / โรงเรียน

135 นายสุริยัน อนุวงค์

รวมไทยพัฒนา 3

136 นางพัชรา อังกูรขจร

ร.ร บ้านแม่ละเมา

รางวัล
OBEC AWARDS
ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์
ด้านวิชาการ
รางวัลเหรียญทอง
รางวั ล ยอดเยี่ ย มระดั บ
ประเทศ
ประเภท “ครูผู้สอน”
ที่เป็นแบบอย่างใน
ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
การสร้างวินัยทางการเงิน

โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1 บ้านแม่ปะ

รางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปีงบประมาณ 2558

• สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละ
านแม่ตาวกลาง การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
2 ชุมิมตชนบ้
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2558
รภาพที่ 26
• รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ปี 2558

ฐวิทยา 61
3 ไทยรั
(บ้านห้วยยะอุ)

4 บ้านแม่ตาวใต้
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• โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็ก
ปฐมวัยปี 2557-2559 จาก สสวท.
• การประกวดนาฎศิลป์พื้นบ้านดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
กลุ่มสี่แคว จาก มูลนิธิไทยรัฐ
• โรงเรี ย นดี เ ด่ น การสอนรายวิ ช าสื่ อ มวลชนศึ ก ษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มสี่แคว จาก มูลนิธิไทยรัฐ
• สถานศึ ก ษาต้ น แบบพั ฒ นาหลั ก สู ต รแคดเมี ย มศึ ก ษา
ปี 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• โรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับดีมาก ของกลุม่ ลุม่ น้ำ�เมยประจำ�
ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ที่

โรงเรียน

4 บ้านแม่ตาวใต้
(ต่อ)

รางวัล
• รับป้ายพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ปี 2557-2560 จาก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5 บ้านขะเนจื้อ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

6 บ้านแม่อุสุวิทยา

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพฐ.

7 บ้านไม้กะพง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จาก สพฐ.

8 บ้านแม่กลองเก่า

• กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย จาก สพฐ.
• โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ จาก สพฐ.

ชนบ้านแม่จะเรา
9 ชุบ้มานทุ
่ง

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบ้าน ประจำ�ปี 2558 จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

มชนบ้านแม่ต้าน
10 ชุ(ราษฎรบำ�รุ
ง)

ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ
จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

11 บ้านสันป่าไร่

รางวัลเธอคือแรงบันดาลใจ รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
จากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กระทรวงศึกษาธิการ

12 ป่าไม้อุทิศ 4

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
จาก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

13 แม่ระมาดราษฎร์บำ�รุง

ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับดีเด่น” โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทยในสถานศึกษา
ประจำ�ปี 2558 จากสำ�นักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน
ที่
ชื่อ - สกุล
1 ด.ญ.ม่านฟ้า รักชาวเขา
2 นางสาวสุวณี ไพรวิโรจน์

โรงเรียน
บ้านแม่อุสุวิทยา

รางวัล
นักเรียนคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น
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ส่วนที่

สรุปผลการดำ�เนินงานตามภารกิจ

4

นอกจากการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ตามนโยบายแล้ว ในส่วนของภารกิจ
ประจ�ำกลุ่มต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ด�ำเนินงานโดยมีผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
ในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน มีผลการด�ำเนินงาน
โดยสรุปดังนี้
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
ลำ�ดับที่
รายการ
งบประมาณ
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1

ก่อสร้างอาคารเรียน

64,106,200

2

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร / โรงฝึกงาน

4,544,000

3

ก่อสร้างส้วม

1,056,000

4

ก่อสร้างบ้านพักครู

9,594,000

5

ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน

4,916,000

6

ก่อสร้างสนามกีฬา / ลานอเนกประสงค์

7

ปรับปรุง / ซ่อมแซมไฟฟ้า

8

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น

24,149,700

9

ครุภัณฑ์การศึกษา

19,473,510

10

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

32,222,308

11

ค่าตอบแทนอัตราจ้าง

64,138,250

875,000
2,430,500
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ลำ�ดับที่

รายการ

งบประมาณ

12

นักเรียนพักนอน

46,848,960

13

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 186,142,640

14

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
รวม

17,924,500
478,421,568

2. การขอสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 8,239,000 บาท
3. จัดประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ในปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 3 ครั้ง
โดยมีสรุปผลการด�ำเนินการประชุมดังนี้
สาระสำ�คัญ
1. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2. ประกาศสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ปีการศึกษา 2558
3. ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
4. การเพิ่มจำ�นวนนักเรียน
5. การอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ป.2)
จำ�นวน 7 ครอบครัว นักเรียน 7 ราย
6. การอนุญาตจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว (ป.1) ประจำ�ปีการศึกษา 2558
จำ�นวน 12 ครอบครัว นักเรียน 15 ราย
7. การใช้เงินเหลือจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 งบดำ�เนินงาน
จำ�นวน 319,000 บาท
8. การใช้เงินเหลือจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 งบดำ�เนินงาน จำ�นวน
887,833 บาท
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9. การใช้เงินเหลือจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน จำ�นวน 1,322,794 บาท
10. การอนุมัติเป็นหลักการ กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการดำ�เนินงานปีงบประมาณ
2558 เพิ่มเติม สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะดำ�เนิน
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อนำ�ไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือแก้ปัญหา
จำ�เป็นเร่งด่วนของสถานศึกษา แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
11. ประกาศคณะกรรมการคเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ให้ผู้
ปกครองส่งเด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา และ
บัญชีแนบท้ายประกาศ (เขตบริการในการรับนักเรียน) แบบ พฐ.07
12. ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง การ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
และบัญชีแนบท้ายประกาศ (รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) แบบ พฐ.08

4. จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 และให้โรงเรียนจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จ�ำนวน 117
โรงเรียน
5. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ,จัดท�ำคูม่ อื ประเมินสถานศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
2558 และเก็บข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตามก�ำหนดเวลา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ในปี ง บประมาณ 2558 กลุ ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี 2558 ได้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
293,850,715 บาท สรุปดังนี้
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ที่

รายการ
งบประมาณ

งบประมาณ

1 งบบุคลากร

29,896,620

ก่อหนี้ผูกพัน
คงเหลือ ร้อยละ
(PO)

เบิกจ่าย
29,284,172

- 612,448 97.95

2 งบดำ�เนินงาน

123,695,381 118,528,366.54 5,166,072.80

941.66 95.82

3 งบลงทุน

109,537,996

69,731,669

38,997,704 808,623 63.66

4 งบอุดหนุน

18,611,018

18,609,533.10

- 1,484.90 99.99

5 งบกลาง

12,109,700

11,969,620

- 140,080 98.84

รวม

293,850,715

248,123,361 44,163,776.80 1,563,578 84.43

2. บริการสวัสดิการ One Stop Service ดังนี้
ข้าราชการ  แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล
จำ�นวน 1,589 ราย
เป็นเงินงบประมาณ 		 2,700,437.25 บาท
• ค่าการศึกษาบุตร
จำ�นวน 766 ราย
เป็นเงินงบประมาณ 		 3,152,059.56 บาท
ข้าราชการบำ�นาญ  แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล
จำ�นวน 397 ราย
เป็นเงินงบประมาณ 		 618,039.50 บาท
• ค่าการศึกษาบุตร
จำ�นวน
86 ราย
เป็นเงินงบประมาณ 		
284,775 บาท
3. สรุปผลค่าใช้จ่ายงานยานพาหนะเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ
2556 - 2558
งบประมาณ
ที่

รายการ

2556
ลิตร

1

น้ำ�มันเชื้อเพลิง

2

ค่าซ่อมบำ�รุงรักษา
รถยนต์

2557
บาท

ลิตร

2558
บาท

ลิตร

บาท

11,342 390,981 13,277.50 450,913 13,322.11 395,096
- 298,040

- 330,000

- 357,199.57
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2558
ที่
1
2
3
4
5
6

4. สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 -

งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
2557
2558
ค่าไฟฟ้า
721,407.65 743,987.47 +22,579.82
ค่าน้ำ�ประปา
2,568
2,568
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
44,940
44,940
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
32,152.12 30,900.65 -1,251.47
ค่าโทรศัพท์สำ�นักงาน
35,479.86 29,191.05 -6,288.81
ค่าไปรษณีย์
165,735
155,364
-10,371
+4,668.5
รวม
1,002,282.6 1,006,951.1
รายการ

กลุ่มอ�ำนวยการ
1. การรับ – ส่งเอกสารระบบ My - office ปีงบประมาณ 2558
ฉบับ
ที่
รายการ
2558
เอกสารระบบ My - office ภายในสำ�นักงาน
1 • รับหนังสือราชการ
23,871
• ส่งหนังสือราชการ
5,036
2. สถิติการใช้ห้องประชุมประจำ�ปีงบประมาณ 2558
		
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำ�นวน 227 ครั้ง
		
ห้องประชุมทีลอซู		
จำ�นวน 203 ครั้ง
3. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
		
3.1 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน กบข.
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			 จำ�นวน 5 ราย
			 โครงการบ้าน ธอส. จำ�นวน 29 ราย
		
3.2 จัดทำ�โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
• ออกหนังสือรับรองเงินกู้โครงการพัฒนาเครือข่าย
ชีวิตครู 1 ราย
• ออกหนังสือรับรองเงินเดือนกู้อเนกประสงค์
กรุงไทยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
332 ราย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปี ง บประมาณ 2558 กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา มี ผ ล
การดำ�เนินงาน โดยสรุปดังนี้
1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 แยกตามหลักสูตรดังนี้
ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)
ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
309
103
135
220
2. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
(พ.ศ. 2549 – 2558) จำ�นวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนราษฎร์วิทยา ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555
2) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2552
3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ�รุง ปี พ.ศ. 2552
4) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ปี พ.ศ. 2556
3. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
(พ.ศ. 2549 - 2558) ดังนี้
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1) โรงเรียนภัทรวิทยา ปี พ.ศ. 2549
2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ�รุง ปี พ.ศ. 2553
4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
5. โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายดีเด่น
ระดับประถมศึกษา
1) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
6. โครงการ “การจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
และภัยสุขภาพในกลุม่ วัยเรียน และเด็กเล็ก (อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก
บุหรี่ แอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กจมน้ำ�)
1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
3) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
7. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจำ�ปี 2558 ดังนี้
ที่
1
2
3

4

5
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ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาโครงการ
”สยามสไมล์ ปันน้ำ�ใจน้อง
เรียน”
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการน้ำ�พระทัยสมเด็จพระ
สังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุน
การศึกษาเยาวชนของชาติผู้
ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
ประจำ�ปีการศึกษา 2557
ทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่

จำ�นวน
(ทุน)

รายการ

รวมเป็น
เงิน

31

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
3,000
ทุนละ 3,000 บาท
ทุนละ 5,000 บาท 155,000

1

ทุนละ 3,000 บาท

3,000

9

ทุนละ 3,000 บาท

27,000

1

ทุนละ 2,000 บาท

2,000

1
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ที่

ชื่อทุนการศึกษา

สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ใน
5 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
(ต่อ) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
รำ�ไพพรรณี
ทุนการศึกษามูลนิธิเขมไชย รสา
6
นนท์

จำ�นวน
(ทุน)

รายการ

รวมเป็น
เงิน

5

ทุนละ 3,000 บาท

15,000

สายอาชีพ ทุนละ
14,000 บาท/ปี
สายสามัญ ทุนละ
7,000 บาท /ปี

21,000

โรงเรียนๆ ละ
10,000 บาท

30,000

สายอาชีพ
1 ทุน
7 ทุนยุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2558
สายสามัญ
1 ทุน
ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้าน
8 การกุศลของสมาคมราชกรีฑา 3 โรงเรียน
สโมสร

รวม

256,000

การด�ำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
สิทธิในการเข้าถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำ�เนินการจัดให้มีรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและหลากหลาย เช่น ห้องเรียนสาขาของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามหย่อมบ้านในพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร, การร่วมมือ
การจัดการศึกษากับองค์กรศาสนา, ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน, การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, การจัดการเรียนการสอนคละชั้นฯลฯ
ตลอดจนถึงการจัดทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์รับนักเรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาเมียนมาร์ ภาษาอังกฤษ สำ�หรับในด้านของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.
ชน.สพป.ตาก เขต 2) ได้ดำ�เนินการในการคุ้มครองสิทธิในด้านของการ
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ไม่ได้รับความเป็นธรรมการศึกษา, การถูกกระทำ�ความรุนแรง หรือการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ผลการดำ�เนินงานที่เป็นกรณีสำ�คัญ ดังนี้
กรณีเด็กนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1 ราย (ปัจจุบันคดีความ
สิ้นสุดแล้วได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55), ท้องก่อนวัย
อันควร 1 ราย (ได้จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว), ถูกลักพาตัว 1 ราย
(ได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย)
กรณี เ สี่ ย งทางเพศ อาศั ย อยู่ กั บ พ่ อ เลี้ ย งกลางป่ า ไร่ มั น 1 ราย
(สพป.ตาก เขต 2 ได้ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตาก เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปเรียนต่อที่โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 55 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558) ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบ
การแจ้ ง เหตุ แ ละการรายงานผ่ า นระบบ LINE, รายงานผ่ า นเว็ บ ไซต์
สพป.ตาก เขต 2 และโทรศัพท์

การส่งเสริมการเรียนต่อของนักเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ให้ความ
สำ�คัญของการเรียนต่อของนักเรียน ในเขตพืน้ ที่ 5 อำ�เภอชายแดนของจังหวัด
ตาก โดยมีการขยายช่วงชั้นให้กับโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5 โรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้ให้เข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง จนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อีกทั้งยังมีส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องของ
อาชีพ ได้มีการแนะแนว และ Open House เช่น วิทยาลัยการอาชีพ,
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง, วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ,
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียนเข้าเรียนต่อ
สายอาชีพ จำ�นวน 327 คน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดให้มี
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ และมีการจัดให้มี open House ให้กับ
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นักเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้
เข้าเยี่ยมชม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดทำ�
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบทวิ
ศึกษา) ปีการศึกษา 2558 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ สาขาที่เปิดเรียนร่วม  ทวิศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำ�นวน 19 คน
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สาขาที่เปิดเรียนร่วม ทวิศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำ�นวน 28 คน
3. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สาขาที่เปิดเรียนร่วม ทวิศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำ�นวน 25 คน
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำ�นวน 24 คน และสาขาช่างยนต์
จำ�นวน 28 คน

การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มีการ
ตรวจสอบเด็กที่เกิดในปี 2550 – 2554 โดยมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ปกครองท้องที่ เพื่อคัดกรองข้อมูลจาก ทร.14 เพื่อจัดทำ�เป็นข้อมูลติดตาม
นักเรียนว่า เด็กได้เข้าเรียนครบทุกคนหรือไม่ โดยสภาพการณ์ปกติของ
โรงเรียนจะมีเด็กไร้สญ
ั ชาติทอี่ พยพจากประเทศพม่า เข้าเรียนซึง่ คนกลุม่ นีจ้ ะ
เป็นกลุ่มคนที่อพยพไปมาระหว่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราการออกกลางคัน
สำ�หรับนักเรียนไร้สัญชาติ เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 18.89
สำ�หรับอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในปีการศึกษา 2556 มีจำ�นวน
231 คน จากนักเรียนทั้งหมด 46,248 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การติดตามเข้าเรียน
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จากการที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและ
ประเมินผลสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในการดำ�เนินงานด้านโอกาสทางการ
ศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring and Evaluation System
: e-Mes) ปีงบประมาณ 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาด้านการให้บริการการศึกษา
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกันแก่ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม โดยจาก
ผลการรายงาน ผลปรากฏว่า สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรานักเรียนออกกลางคันในปีการศึกษา
2556 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 มากที่สุด คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 และ
เป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ปีการ
ศึกษา 2556 มากที่สุด คือ มีอัตราออกกลางคันมากถึงร้อยละ 2.42 (ที่มา :
รายงานการติดตามและประเมินผลสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในการดำ�เนิน
งานด้านโอกาสทางการศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2557) โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดทำ�
วิธีการแก้ปัญหาข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ทำ�ให้มีอัตราการออกกลางคัน
ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ซึ่งเปรียบเทียบอัตรา
การออกกลางคันของปี 2556 ลดลงถึงร้อยละ 1.93

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1 การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2558
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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4
521
1,338
4
1,867

3
192
444
4
643

1
329
894
1,224
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2. ข้อมูลการจัดทำ�บัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ  2557  มีผู้มารับบริการทำ�บัตร  จำ�นวน 757  ใบ
    ปีงบประมาณ  2558  มีผู้มารับบริการทำ�บัตร  จำ�นวน 623  ใบ
3. จำ�นวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำ�ปี พ.ศ.
2557 ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดังนี้
รายการ

ชั้นตรา
ต.ม ต.ช ท.ม

ท.ช

รวม
ป.ม ร.จ.พ (คน)

บ.ม

บ.ช

จ.ม

ข้าราชการครู/
พลเรือน

-

-

-

16

18

12

13

2

3

64

ลูกจ้างประจำ�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานราชการ

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

4. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสำ�นักงานเขตฯ)
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่
1
2
3
4
5

กรอบอัตรา
ตามโครงสร้าง
ผอ. สพป.ตาก เขต 2
1
รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2
10
จบห.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
ศึกษานิเทศก์
28
บุคลากรตามมาตรา 38 ค.(2)
67
ตำ�แหน่ง

ปีงบประมาณ
2557
1
11
2
18
40

ปีงบประมาณ
2558
1
8
15
45

5. สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีการบรรจุข้าราชการครู จำ�นวน 8 ครั้ง ข้าราชการครูที่
ได้รับบรรจุ จำ�นวน 169 คน
6. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ
2558 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. จำ�นวน 10 ครั้ง โดยมีสรุปผลการดำ�เนินการ
ประชุมดังนี้
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สรุปสาระสำ�คัญ

จำ�นวนราย

1. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ ศศ. 1
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำ�แหน่งผู้บริหาร
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วย
ราชการ
5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายสับ
เปลี่ยน
6. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ
7. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำ�นาญการ
8. การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9. การกำ�หนดตำ�แหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่ง
ครูผู้ช่วย
11. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไป
ต่างสังกัด
12. การปรับปรุงและการกำ�หนดตำ�แหน่งและอัตราเงิน
เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งครู
ผู้ช่วย
14. การดำ�เนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

137 ราย
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8 ราย
605 ราย
10 ราย
4 ราย
38 ราย
30 ราย
3,859 ราย
5 ราย
169 ราย
2 ราย
122 ราย
1,787 ราย
5 ราย
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 - 2557
จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2556 และ ปีการศึกษา 2557 มีการประเมินครบทุกวิชา คือ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา
2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 5 กลุ่ม
สาระวิชาฯ ดังนี้ วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิชา
ภาษาอังกฤษ, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในปีการศึกษา 2557 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 50.46 วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด 28.53
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 - 2557
จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา
2556 และปีการศึกษา 2557 มีการประเมินครบทุกวิชา คือ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา
2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 3 กลุ่ม
สาระวิชาฯ ดังนี้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในปีการศึกษา 2557 วิชาสุขศึกษา และพลศึกษามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ
53.03 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ 25.60
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 - 2557
จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2556 และ ปีการศึกษา 2557 มีการประเมินครบทุกวิชา คือ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา
2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 5 กลุ่ม
สาระวิชาฯ ดังนี้ วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,
วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในปีการศึกษา 2557 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ
43.30 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ 15.15
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กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ปี 2557 ของโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็น
แต่ละวิชาดังนี้

จากแผนภูมิ พบว่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประเมินครบทุกวิชา
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับกลุ่มเอกชน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ
55.74 วิชาคณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ ต่ำ�สุดร้อยละ 34.55 ระดับประเทศ วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 56.32 วิชาภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดร้อยละ 36.02
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ข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET)  ปี  2557 ของโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็น
แต่ละวิชาดังนี้

จากแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการประเมินครบทุก
วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่า
เฉลีย่ สูงสุดร้อยละ 55.33 วิชาภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่ ต่ำ�สุดร้อยละ 26.12
ระดับประเทศ วิชาสุขศึกษาและพลศีกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 59.32
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุดร้อยละ 27.46
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ข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET)  ปี  2557 ของโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แยกเป็น
แต่ละวิชาดังนี้

จากแผนภูมิ พบว่า ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการประเมินครบทุกวิชา
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับกลุม่ โรงเรียนเอกชน วิชาภาษาไทย มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดร้อยละ 51.99 วิชา
ภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่ ต่ำ�สุดร้อยละ 27.26 ระดับประเทศ วิชาสุขศึกษาและ
พลศีกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 51.94 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด
ร้อยละ 21.74
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