




 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 มีภำรกิจ 

ในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตพื้นที่ 

5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด  อ�ำเภอแม่ระมำด  อ�ำเภอท่ำสองยำง อ�ำเภอ

อุ้มผำง และอ�ำเภอพบพระ

 เอกสำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ประถมศึกษำตำก เขต 2 ฉบับนี้  ได้แสดงถึงควำมส�ำเร็จในภำพรวม 

ของโครงกำรตำมกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ 2558 

และภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรของ 

ส�ำนักงำนฯ ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กลยุทธ์ จุดเน้น

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของชุมชนและสถำนศึกษำในสังกัด

 ขอขอบคุณทุกท ่ำน  ที่มีส ่วนร ่วมในกำรให ้ข ้อมูลและให ้

ควำมช่วยเหลือสนับสนุนในกำรจัดท�ำเอกสำรฉบับน้ีจนส�ำเร็จด้วยดี  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเนื้อหำสำระข้อมูลต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรน้ี 

จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงำนและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องตำมสมควร

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2



พระบรมรำโชวำท

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช

ค�ำน�ำ

สำรบัญ

คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำ

ท�ำเนียบผู้บริหำร      

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

  ประถมศึกษำตำก เขต 2 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 3  ผลกำรด�ำเนินงำน  ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 

ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

ประมวลภำพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมำณ 2558 

บรรณำธิกำร
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คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
แต่งตั้ง 21 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556 ถึง 20 เดือนมิถุนำยน 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�านะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

6. นายไกรสร   กิจการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นายสุนทร   สันธิศิริ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมขน กรรมการ

8. นายกมล   เอี้ยงหมี กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน  กรรมการ

9. นายโสภณ   ใจลังกา กรรมการผู้แทน กรรมการ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. นายภิเษก   ค�าน่าน กรรมการผู้แทนสมาคม กรรมการ

  ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

11. นางสุรดา   เกตน์รัตน์ กรรมการผู้แทนสมาคม กรรมการ

  ผู้ประกอบวิชาชีพครู

12. นายธีรรัตน์   ใจโปร่ง กรรมการผู้แทนสมาคม กรรมการ

  ผู้ปกครองและครู

13. นางรพิรัตน์   มงคลจุฑาเศรษฐ กรรมการผู้แทนครู กรรมการ

14. นายอโณทัย   ไทยวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและ

  กพป.ตาก เขต 2   เลขานุการ

15. นายสุภาพ   เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

  กพป.ตาก เขต 2 
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คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

แต่งตั้ง 17 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 ถึง 16 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

แต่งตั้ง 3 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2557 ถึง 2 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560

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�าปาสังข์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อนุกรรมการ

7. นายวัลลภ   โสประดิษฐ์ ผู้แทนข้าราชการสายผู้สอน อนุกรรมการ

8. นายวรรณชัย   เหล่าทรัพย์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ

9. นายอโณทัย   ไทยวรรณศรี  ผอ.สพป. ตาก เขต 2 อนุกรรมการและ  

   เลขานุการ

1. นายอโณทัย   ไทยวรรณศรี   ผอ.สพป. ตาก เขต 2 ประธานกรรมการ

2. นายภิเษก   ค�าน่าน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

3. นายสมศักดิ์   จิตต์จ�านงค์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

4. พระมหาธีรวิฒน์  ธีรวฑฒนเมธี  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นางหรรษา   ศิริพงษ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นายธเนศ   เวทมาหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นายทองหล่อ   ห่อทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. นายสรวิชญ์   เรือนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

9. นายบุญธรรม   พุทธิวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ       กรรมการและ  

   เลขานุการ
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ท�ำเนียบผู้บริหำร

นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2

นำยประวัตร์  พันธ์กอง

นำยสุภำพ  เขื่อนแก้ว

นำยบุญยเกียรติ  สงวนไว้

นำยวิจิตร  นำควังไทร

นำงสำวมนิดำ  อดิศัยสกุล

นำยธเนศ  เวทมำหะ

นำยสุทัศน์  ศรีดำเดช

นำยเจิดจ้ำ  น้อยส�ำลี
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	 1.	สภาพทั่วไป

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  
ในฐำนะองค์กรหลักรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอชำยแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตำก
ได้แก่
 1.  อ�ำเภอแม่สอด
 2.  อ�ำเภอแม่ระมำด
 3.  อ�ำเภอท่ำสองยำง
 4.  อ�ำเภอพบพระ
 5.  อ�ำเภออุ้มผำง

มีอาณาเขต  ดังนี้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศใต้   ติดต่อกับ อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผำภูมิ 
   จังหวัดกำญจนบุรี   
   อ�ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   และอ�ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ�ำเภอเมืองตำก อ�ำเภอบ้ำนตำก    
   อ�ำเภอสำมเงำ อ�ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
บริบททั่วไป

ส่วนที่ 1
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 2.	สภาพของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2

ที่ตั้ง 35/4  ถนนประสำทวิถี  ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  

 มีอำคำรที่ตั้งของส�ำนักงำนและอำคำรประกอบ ดังนี้

 1.  อำคำรพำเจริญ
 ชัน้บน ประกอบด้วย กลุม่นโยบำยและแผน  กลุ่มส่งเสริมสถำนศกึษำ 

เอกชน  ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำองค์กรเอกชน (NGO) 

 ชั้นล่าง  ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ

ตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำ ศนูย์สือ่และนวตักรรมเพือ่กำรศกึษำ 

และศูนย์ ICT 

 2.  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
 ชัน้บน  ประกอบด้วย  ห้องผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ประถมศึกษำตำก เขต 2  และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

 ช้ันล่าง  ประกอบด้วย  กลุม่อ�ำนวยกำร  กลุม่บรหิำรงำนบคุคล และ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

 3. อำคำรพัสดุ  
 จ�ำนวน 1 หลัง  

เป็นอำคำรตึกชั้นเดียว ประกอบด้วย

ห้องประชุมทีลอซู  และห้องพัสดุ

 4. โรงจอดรถ  

 จ�ำนวน 2 หลัง
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ข้อมูลโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต  2 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน  2558)  

ข้อมูลนักเรียน 
ในเขตพื้นที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน  2558)
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ข้อมูลนักเรียน
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  มีนักเรียนทั้งหมด 45,731 คน 
แยกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558)

ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนเอกชน  สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  
มีนักเรียนทั้งหมด  7,358  คน  (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558)
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ข้อมูลบุคลำกรในส�ำนักงำน
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ปัจจุบันมีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
จริง 93 คน ผู้บริหำร 9 คน ศึกษำนิเทศก์ 15 คน ข้ำรำชกำรตำมมำตรำ 38 ค. (2) 45 
คน ลูกจ้ำงประจ�ำ 5 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว 19 คน จ�ำแนกตำมประเภทดังนี้
(ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2558)

ข้อมูลบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  มีข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 2,441 คน จ�ำแนกตำมประเภท ดังนี้

 หมายเหตุ ตำมกรอบอัตรำก�ำลังครูในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. ควรมีครู (ผู้บริหำรและครู) จ�ำนวน 
2,432 คน ซ่งึปจัจบุนัมคีรจูรงิ 2,092 คน (รวมต�ำแหนง่วำ่ง) จึงขำดครตูำมกรอบอตัรำก�ำลงั 340 คน ขำดครรูอ้ยละ -13.98 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558)

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 3.	ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

 

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 มีกลุ่ม

โรงเรียน	13	กลุ่ม	(รวมโรงเรียนเอกชน)	และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	

จ�านวน	9	โรง	ดังนี้

 3.1 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด  จ�านวน 5 โรง

 1. โรงเรียนแม่สอด 2. โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน   

 3. โรงเรียนบ้ำนแม่ตำว  4. โรงเรียนบ้ำนท่ำอำจ   

 5. โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง

 3.2 กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง  จ�านวน 7 โรง

 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพที่ 26   

 2. โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวแพะ 3. โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใต้  

 4. โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใหม่ 5. โรงเรียนบ้ำนค้ำงภิบำล

 6. โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย      7. โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ

 3.3 กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา  จ�านวน 9 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ           2. โรงเรียนบ้ำนแม่ปะเหนือ  

 3. โรงเรียนบ้ำนแม่ปะใต้ 4. โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโหลก

 5. โรงเรียนบ้ำนห้วยหินฝน 6. โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดหลวงฯ

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่กำษำ 8. โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดสำมท่ำ

 9. โรงเรียนบ้ำนน�้ำดิบ

         3.4 กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา  จ�านวน 8 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่ละเมำ  2.  โรงเรยีนวดัสว่ำงอำรมณ์

 3. โรงเรียนบ้ำนปูแป้  4. โรงเรียนญำณวิศิษฎ์

 5. โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน  6. โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ 61 

 7. โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด  8. โรงเรียนบ้ำนธงชัย
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         3.5 กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน   จ�านวน 10 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่โกนเกน 2. โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ

 3. โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ 4. โรงเรียนบ้ำนแม่กุเหนือ

 5. โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แป้น 6. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่กุน้อย

 7. โรงเรียนบ้ำนม่อนหินเหล็กไฟ 8. โรงเรียนบ้ำนแม่กุหลวง

 9. โรงเรียนบ้ำนห้วยผำลำด 10. โรงเรียนบ้ำนถ�้ำผำโด้

 3.6 กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด  จ�านวน  11 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง 2. โรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล

 3. โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง 4. โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ

 5. โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ 6. โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย 8. โรงเรียนบ้ำนพะละ

 9. โรงเรียนบ้ำนจกปก 10. โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง

 11. โรงเรียนบ้ำนน�้ำหอม

 3.7 กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา  จ�านวน 11 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่จะเรำสองแคว 2. โรงเรยีนชุมชนบ้ำนแม่จะเรำบ้ำนทุง่

 3. โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 4. โรงเรียนบ้ำนวังผำ

 5. โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ 6. โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่เหนือ

 7. โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม 8. โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล

 9. โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น 10. โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ

 11 โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดำ

 3.8 กลุ่มโรงเรียนโมกขละ  จ�านวน  9  โรง

 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง 

 2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งถ�้ำ 3. โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ต้ำน  

 4. โรงเรียนบ้ำนแม่โพ 5. โรงเรียนบ้ำนอู่หู่   

 6. โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก 7. โรงเรียนบ้ำนแม่ออกผำรู  

 8. โรงเรียนบ้ำนแม่สละ 9. โรงเรียนบ้ำนแม่สละเหนือ

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 3.9  กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก  จ�านวน  10 โรง

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง 2. โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ

 3. โรงเรียนบำ้นแม่ตื่น 4. โรงเรยีนบ้ำนแม่สลดิหลวงวทิยำ

 5. โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 6. โรงเรียนบ้ำนแม่พลู

 7. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 8. โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ

 9. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง   10. โรงเรียนบ้ำนแม่จวำง

 3.10  กลุ่มโรงเรียนอุ้มผาง  จ�านวน 14 โรง

 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง 2. โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ

 3. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหม่ 4. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ

 5. โรงเรียนบ้ำนปรอผำโด้ 6. โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองน้อย 8. โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง

 9. โรงเรียนบ้ำนเซอทะ 10. โรงเรียนขุนห้วยบ้ำนรุ่ง

 11. โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ 12. โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้

 13. โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไลฯ (บ้ำนเปิงเคลิ่ง) 

 14. โรงเรียนบ้ำนปะหละทะ

 3.11  กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์  จ�านวน  12 โรง

 1. โรงเรียนอรุณเมธำ 2. โรงเรียนบ้ำนช่องแคบ

 3. โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยช่องแคบ 4. โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี

 5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 6 6. โรงเรียนบ้ำนทีกะเป่อ

 7. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 8. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 3

 9. โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2 10. โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 3

 11. โรงเรียนบ้ำนป่ำคำใหม่ 12. โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 4

 3.12 กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย  จ�านวน 11 โรง

 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ 2. โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยำ

 3. โรงเรียนบ้ำนหมื่นฤำชัย 4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 1 

 5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 2 6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 4
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 7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5 8. โรงเรียนบ้ำนวำเล่ย์

 9. โรงเรียนบ้ำนยะพอ 10. โรงเรียนบ้ำนมอเกอ

 11. โรงเรียน ตชด.บ้ำนแม่ออกฮู

 3.13  กลุ่มโรงเรียนเอกชน  จ�านวน 13 โรง

 1. โรงเรียนรำษฎร์วิทยำ (ตี่มิ้ง) 2. โรงเรียนภัทรวิทยำ

 3. โรงเรียนอิสลำมศึกษำ 4. โรงเรียนศิริวรรณศึกษำ

 5. โรงเรียนอนุบำลกำรุณย์ 6. โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษำ

 7. โรงเรียนอนุกูลวิทยำ (วัดดอนแก้ว) 

 8. โรงเรียนธรรมวัตรวิทยำ (วัดดอนมูล)

 9. โรงเรียนปรีชำญำณศึกษำ พบพระ 

 10. โรงเรียนอนุบำลสิริโรจนำ

 11. โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 

 12. โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมำด

 13. โรงเรียนอนุบำลเจริญวัย

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ		จ�านวน	9	โรง

 1. โรงเรียนเสริมสวยลักขณำ 

 2. โรงเรียนศรีสง่ำแม่สอดพิมพ์ดีด

 3. โรงเรียนรวมใจพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

 4. โรงเรียนเอ็ดดูเคชั่นไกด์ (แม่สอด) 

 5. โรงเรียนอุดมปัญญำบริรักษ์

 6. โรงเรียนกวดวิชำพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ สำขำ 14 แม่สอด

 7. โรงเรียนกวดวิชำกิตตปกรฎ์ 

 8. โรงเรียนรำมบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์

 9. โรงเรียนแม้นศรีพัฒนำวิชำชีพและภำษำแม่สอด

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว	จ�านวน	61	ศูนย์

อ�าเภอแม่สอด
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�าเภอพบพระ
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�าเภอท่าสองยาง
55. KAW THA BLAY  ผู้สนับสนุน INDEPENDENT
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1. โรงเรียนในโครงการพระราชด�าริฯ 

 จ�ำนวน 11 โรงเรียน  28 ห้องเรียนสำขำ

 โรงเรียน

 1) โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ 2) โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น

 3) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดำ  

 4) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ            5) โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง  

      6) โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ

 7) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 8) โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ

 9) โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้ 

ห้องเรียนสาขาของศูนย์การเรียนต่างด้าว	จ�านวน	10	ศูนย์

รายชื่อสถานศึกษาในโครงการตามนโยบาย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2

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

56. SAFE HAVEN ผู้สนับสนุน SAVE HAVEN

57. NOH BO  ผู้สนับสนุน CHRIST CHURCH

58. MAW KWEE ผู้สนับสนุน THE BRACKETT

อ�าเภอแม่ระมาด
59. NYA LI AH TA 60. TA LAR AUR KLAH  ผู้สนับสนุน BMWEC

61. NEN ROAD  ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 10) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล

 11) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง  

 ห้องเรียนสาขา

 1) โรงเรียนสำมหมื่น ห้องเรียนสำขำห้วยขนุน

 2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง  ห้องเรียนสำขำทีซอแม

 3) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ  ห้องเรียนสำขำบ้ำนขุนแม่เหว่ย 

 4) ห้องเรียนสำขำบ้ำนวะหย่ำโจ 

 5) ห้องเรียนสำขำบ้ำนเคำะทีโคะ

 6) ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่สะเปำ 

 7) ห้องเรียนสำขำบ้ำนอิวิโจ

 8) ห้องเรียนสำขำบ้ำนซอแขระกลำ 

 9) ห้องเรียนสำขำบ้ำนอมกอทะ

 10) ห้องเรียนสำขำบ้ำนปำงทอง 

 11) ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่ลำคี

 12) ห้องเรียนสำขำบ้ำนเกร๊ะคี 

 13) ห้องเรียนสำขำบ้ำนปอเคลอะเด

 14) ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่ตะปู 

 15) ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่เป่งทะ

 16) โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง  ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่โปคี

 17) ห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่สลิดน้อย

 18) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง  ห้องเรียนสำขำเบ๊ำะโบ๊ะโกร 

 19) ห้องเรียนสำขำทีเสำะคี  

 20) ห้องเรียนสำขำโบ๊ะซู่ลู่ 

 21) ห้องเรียนสำขำทีโบ๊ะคี

 22) ห้องเรียนสำขำบอโบ๊ะคี 

 23) ห้องเรียนสำขำเคลอะเดคี

 24) โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ    ห้องเรียนสำขำทีจอชี
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 25) โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้  ห้องเรียนสำขำทิโพจิ   

 26) ห้องเรียนสำขำนุโพ

 27) ห้องเรียนสำขำซอแมะโกร

 28) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล  ห้องเรียนสำขำกุยเลอตอ

ปีงบประมาณ	2554	

 1)  โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ 2)  โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย

 3)  โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 2 4)  โรงเรียนบ้ำนปะหละทะ

ปีงบประมาณ	2555

 5)  โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก 6)  โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยำ

 7)  โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง    

 8)  โรงเรียนแม่สอด 9)  โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ

ปีงบประมาณ	2556

 10) โรงเรียนบ้ำนอู่หู่ 11) โรงเรียนอรุณเมธำ

 12) โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ 13) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำว

 14) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหม่

ปีงบประมาณ	2557

 15) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ 16)  โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น

 17)  โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 18)  โรงเรียนบ้ำนน�้ำหอม

 19)  โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ 20)  โรงเรียนบ้ำนแม่กำษำ

 21)  โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโหลก 22)  โรงเรียนบ้ำนแม่ละเมำ

 23)  โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำง มิตรภำพที่ 26

 24)  โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ 25)  โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ

 26)  โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5 27)  โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 3

 28)  โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง   29)  โรงเรียนบ้ำนเซอทะ

 30)  โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล  อมำตยกุล (บ้ำนเปิงเคลิ่ง)

โรงเรียนดีศรีต�าบล		มีจ�านวน	30	โรง		ดังนี้

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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โรงเรียนขนาดเล็ก	จ�านวน	16	โรงเรียน	5	โรงเรียนสาขา

โรงเรียนพักนอน	จ�านวน	44	โรงเรียน	2	โรงเรียนสาขา

(ภาคเรียนที่	1/2558)

 โรงเรียน

 1) โรงเรียนบ้ำนห้วยผำลำด 2) โรงเรียนบ้ำนปูแป้

 3) โรงเรียนแม่ตำวใต้ 4) โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แป้น

 5) โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ 6) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่กุน้อย

 7) โรงเรียนบ้ำนจกปก 8) โรงเรียนบ้ำนพะละ

 9) โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง 10) โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม

 11) โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล 12) โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ

 13) โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง 14) โรงเรียนบ้ำนทีกะเป่อ

 15) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ 16) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองน้อย

 โรงเรียนสาขา

 1) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด    สำขำบ้ำนห้วยจะกือ

 2) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย   สำขำบ้ำนห้วยปูลิง

 3) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย  สำขำบ้ำนแพะ

 4) โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก  สำขำบ้ำนจ่อคี

 5) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง         สำขำตะพิเดอ

 โรงเรียน

 1) โรงเรียนบ้ำนธงชัย 2) โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ

 3) โรงเรียนบ้ำนถ�้ำผำโด้ 4) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด

 5) โรงเรียนญำณวิศิษฎ์ 6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61   

     (บ้ำนห้วยยะอุ)

 7) โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโหลก 8) โรงเรียนบ้ำนท่ำอำจ

 9) โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ 10) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ

18



 11) โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ 12) โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ

 13) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย 14) โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมป้อม

 15) โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ 16) โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

 17) โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง 18) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง

 19) โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ 

 20) โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก 21) โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น 

 22) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ 23) โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ

 24) โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ 25) โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้ 

 26) โรงเรียนบ้ำนปะหละทะ  

 27) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล 

 28) โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 29) โรงเรียนอรุณเมธำ 

 30) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5 31) โรงเรียนบ้ำนน�้ำหอม           

 32) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดำ  

 33) โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ     34) โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น

 35) โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่เหนือ 36)  โรงเรียนบ้ำนแม่พลู

 37) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 38) โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 4

 39) โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2 40) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยำ

 41) โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี 42) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 3

 43) โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ 44) โรงเรียนบ้ำนแม่จวำง 

 โรงเรียนสาขา

 1) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด สำขำบ้ำนห้วยจะกือ

 2) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง สำขำตะพิเดอ

 1) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ 2) โรงเรียนบ้ำนแม่สละ

 3) โรงเรียนญำณวิศิษฎ์ 4) โรงเรียนบ้ำนปูแป้

 5) โรงเรียนแม่สอด 6) โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ

โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส		มีจ�านวน	15	โรงเรียน

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 7) โรงเรียนบ้ำนเซอทะ 8) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง

 9) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 6  

 10) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดำ

 11) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองน้อย 

 12) โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

 13) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ออกฮู

 14) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61 (บ้ำนห้วยยะอุ)      

 15) โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง

โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาในโรงเรียน

จ�านวน	3	โรงเรียน	(สำรแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน้�ำแม่ตำว)

โรงเรียนแกนน�าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(DLTV)

ศูนย์แนะแนวต้นแบบ	สพป.ตาก	เขต	2

โรงเรียนแกนน�าการศึกษาภาคบังคับ

โรงเรียนแกนน�าการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ		จ�านวน	2	โรงเรียน

โรงเรียนแกนน�าการจัดการเรียนการสอนแบบ	BBL	จ�านวน	7	โรงเรียน

 1) โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ    2) โรงเรียนบ้ำนแม่กุเหนือ    

 3) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใต้  

 โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แป้น

 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพที่ 26

 โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4

 1) โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ 2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5

 1) โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง  

 2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพที่ 26
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 3) โรงเรียนบ้ำนแม่จะเรำสองแคว 4) โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ

 5) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง 

 6) โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง 7) โรงเรียนบ้ำนมอเกอ

โรงเรียนในโครงการ	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	”	จ�านวน	37	โรงเรียน

 1) โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง 2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงฯ

 3) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใต้    4) โรงเรียนบ้ำนแม่กึ๊ดหลวงฯ

 5) โรงเรียนบ้ำนท่ำอำจ             6) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวแพะ

 7) โรงเรียนบ้ำนแม่กึ๊ดสำมท่ำ      8) โรงเรียนบ้ำนถ�้ำผำโด้

 9) โรงเรียนบ้ำนพะเด๊ะ            10) โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย

 11) โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์      12) โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ

 13) โรงเรียนญำณวิศิษฎ์          14) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด

 15) โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง    16) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ

 17) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดน้อย  18) โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่

 19) โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล   20) โรงเรียนท่ำนผู้หญิงพรสมฯ

 21) โรงเรียนบ้ำนแม่จะเรำสองแคว    22) โรงเรียนบ้ำนห้วยบง

 23) โรงเรียนบ้ำนแม่สละ 24) โรงเรียนบ้ำนแม่สละเหนือ

 25) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ   26) โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น

 27) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง   28) โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ

 29) โรงเรียนบ้ำนแม่พลู    30) โรงเรียนบ้ำนอู่หู่

 31) โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ      32) โรงเรียนบ้ำนยะพอ

          33) โรงเรียน ตชด.บ้ำนแม่ออกฮู  34) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 2

 35) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5  36) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 6

 37) โรงเรียนบ้ำนทีกะเป่อ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม	จ�านวน	5	โรงเรียน..

 1) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง   2) โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 3) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำว      4) โรงเรียนบ้ำนป่ำคำใหม่

 5) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง

  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง			จ�านวน		49		โรงเรียน

ปีงบประมาณ 2556

 1) โรงเรียนบ้ำนท่ำอำจ 2) โรงเรียนบ้ำนแม่กำษำ

 3) โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน 4) โรงเรียนบ้ำนถ�้ำผำโด้

 5) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ 6) โรงเรียนบ้ำนแม่กุหลวง

 7) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะใต้ 8) โรงเรียนบ้ำนน�้ำดิบ

 9) โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ 10) โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง

 11) โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 12) โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี

 13) โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2 14) โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก

 15) โรงเรียนบ้ำนยะพอ 16) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 1

 17) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 6 18) โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้

 19) โรงเรียนบ้ำนเซอทะ 20) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ

 21) โรงเรียนญำณวิศิษฎ์ 22) โรงเรียนบ้ำนน�้ำหอม

 23) โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น 24) โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61

       (บ้ำนห้วยยะอุ)

 25) โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ 26) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง

 27) โรงเรียนบ้ำนห้วยกะโหลก

ปีงบประมาณ 2557

 28) โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 29) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 4

 30) โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยช่องแคบ 31) โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ

 32) โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ 33) โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ

 34) โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง 35) โรงเรียนบ้ำนปะหละทะ

 36) โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดสำมท่ำ 37) โรงเรียนบ้ำนแม่กุเหนือ
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 38) โรงเรียนบ้ำนแม่ละเมำ 39) โรงเรียนบ้ำนธงชัย

 40) โรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล 41) โรงเรียนบ้ำนห้วยบง

 42) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่จะเรำบ้ำนทุ่ง 

 43) โรงเรียนบ้ำนแม่จะเรำสองแคว

 44) โรงเรียนบ้ำนอู่หู่ 45) โรงเรียนบ้ำนทุ่งถ�้ำ

 46) โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง 47) โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ

 48) โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหม่ 49) โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา		จ�านวน		4	โรงเรียน...

 1) โรงเรียนบ้ำนน�้ำหอม       2) โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น

 3) โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น         4) โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ

โรงเรียนน�าร่อง	ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับโรงเรียน	(My	School)	

        จ�านวน	24	โรงเรียน

อ�าเภอแม่สอด

 1) โรงเรียนแม่สอด 2) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะใต้

 2) โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดหลวง ฯ   3) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงฯ

 3) โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย            4) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำหลด

         5) โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ          6) โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ

         7) โรงเรียนบ้ำนแม่ตำว             8) โรงเรียนบ้ำนปำงส้ำน

อ�าเภอแม่ระมาด 

 9) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง       

 10) โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 11) โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ                      

 12) โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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อ�าเภอพบพระ 

 13) โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2 14) โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ

 15) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยำ 16) โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4

อ�าเภอท่าสองยาง 

 17) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง 

 18) โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ

 19) โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ 20) โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก

 21) โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 22) โรงเรียนบ้ำนแม่สละ

อ�าเภออุ้มผาง

 23) โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง 24) โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง

  ต้นแบบโรงเรียนสุจริต		จ�านวน	1	โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น

		เครือข่ายโรงเรียนสุจริต		จ�านวน	12	โรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง    2. โรงเรียนบ้ำนแม่พลู

 3. โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก 4. โรงเรียนบ้ำนขะเนจื้อ

 5. โรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล 6. โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดหลวง ฯ 

 7. โรงเรียนบ้ำนปูเต้อ 8. โรงเรียนบ้ำนม่อนหินเหล็กไฟ

 9. โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี 10. โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 2

 11. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองเก่ำ 12. โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ

  โรงเรียนความร่วมมือทวิภาคีกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

        จ�ำนวน 6  โรงเรียน

ปีงบประมาณ 2558 

 1. โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ
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 2. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4     3. โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง

 4. โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ 

 5. โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ

 6. โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล (บ้ำนเปิงเคลิ่ง)

โครงการศูนย์พัฒนการอ่านออกเขียนได้ส�าหรับเด็กบนพื้นที่สูง..

Read	Right	For	Child	:RRC	ห้องเรียนสาขาอ�าเภอท่าสองยาง		

จ�านวน	42	ห้องเรียนสาขา

 1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง   ห้องเรียนบ้ำนทีซอเม

 2. โรงเรียนบ้ำนแม่ตื่น    ห้องเรียนแม่เหว่ยศึกษำ

 3. โรงเรียนบ้ำนอู่หู่   ห้องเรียนบ้ำนห้วยปูแกง

 4. โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง   ห้องเรียนแม่โปคี

 5. โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ   ห้องเรียนบ้ำนแม่เป่งทะ, 

บ้ำนแม่อมทะ, บ้ำนเกร๊ะคี, บ้ำนอิวิโจ, บ้ำนวะหย่ำโจ, บ้ำนเคำะทีโค๊ะ,

บ้ำนขุนแม่เหว่ย, บ้ำนปำงทอง, บ้ำนแม่ตะปู, บ้ำนแม่ลำคี, บ้ำนปอ

เคลอะเด, บ้ำนแม่สะเปำ, บ้ำนซอแขละกลำ

 6 .โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ  ห้องเรียนบ้ำนเชียงแก้ว,

บ้ำนสลิดคี, บ้ำนเกร๊ะคี, บ้ำนแม่โขะ, บ้ำนแม่นิลคี, ธรรมศำสตร์รวมใจ,

บ้ำนแม่สลิดน้อย

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง ห้องเรียนบ้ำนตอปล้ำคี, บ้ำนวะโดรโกร,

บ้ำนแม่ระเมิงโกร, บ้ำนเคลอะเดคี, บ้ำนทีโบ๊ะคี, บ้ำนบอโบ๊ะคี, บ้ำนทีมอ

โกล, บ้ำนโบ๊ะซู่ลู่, บ้ำนเบ๊ำะโบ๊ะโกร, บ้ำนทีคุคี, บ้ำนทีเสำะคี, บ้ำนตะพิเดอ

 8. โรงเรียนบ้ำนแม่ออกผำรู ห้องเรียนบ้ำนทีนึเด

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 9. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว ห้องเรียนบ้ำนดอกไม้สด, บ้ำนมอเคลอะคลี

 10.โรงเรียนบ้ำนแม่พลู ห้องเรียนมอทีทะ,แม่สองน้อยและวะแขละโกร

	โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		โดยความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง		

จ�านวน		22	โรงเรียน

รุ่น 1 และรุ่น 2

 1. โรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ 2. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำนฯ

 3. โรงเรียนบ้ำนอู่หู่ 4. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

 5. โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ 6. โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่พลู 8. โรงเรียนบ้ำนสำมหมื่น

 9. โรงเรียนบ้ำนทุ่งถ�้ำ 10. โรงเรียนบ้ำนแม่โพ

 11. โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยแม่ต้ำน 12. โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก

 13. โรงเรียนบ้ำนแม่สละเหนือ 14. โรงเรียนบ้ำนแม่สละ

 15. โรงเรียนบ้ำนแม่ออกผำรู 16. โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ

 17. โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง 18. โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง

 19. โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล 20. โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ

 21. โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้ 22. โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4

  โรงเรียนในโครงการ	ร่วมมือกับ	CCF		จ�านวน	10	โรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้ำนปรอผำโด้ 2. โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ

 3. โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ 4. โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง

 5. โรงเรียนบ้ำนนุเซะโปล้ 6. โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง

 7. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองน้อย 8. โรงเรียนบ้ำนเซอะทะ

 9. โรงเรียนบ้ำนแม่กลองใหม่ 10. โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ้มผำง
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กำรจัดกำรศึกษำ
ทิศทำง

 

 เรำจะสร้ำงเด็กดี  และเด็กเก่ง บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  พร้อม

ก้ำวไกลสู่อำเซียน

 

       1. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  และ

  เตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน

       2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

       3.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้ำง 

  ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ

 

 1. นักเรียนมีควำมรู้  ทักษะ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

  ขั้นพื้นฐำน

 2. นักเรียนมีสมรรถนะส�ำคัญที่มีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย

       4. นักเรียนได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

       5. ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 

  และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้ำประสงค์ (Goal)

ส่วนที่ 2



       6.  ผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นผู้น�ำทำงวิชำกำร

       7.  ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

  มีควำมรู้ ทักษะและเจตคติในกำรบริกำร  สนับสนุนกำรท�ำงำน

  ของสถำนศึกษำ

       8.  สถำนศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำร  

  จัดกำรแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ

  กำรศึกษำ

 9. ประชำชนผู้ปกครองยอมรับและมีควำมพึงพอใจสถำนศึกษำ

 

 กลยุทธ์ที่	1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

 กลยุทธ์ที่	2 ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

    ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับโอกำส

    ในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ

 กลยุทธ์ที่	3     พัฒนำคุณภำพครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 กลยุทธ์ที่	4     พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

กลยุทธ์ (Strategy)
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ประจ�ำปีงบประมำณ 2558
ผลกำรด�ำเนินงำน

1. งบประมำณ ประจ�ำปี 2558

2. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  บริหำรงำน
โดยใช้งบประมำณด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 2558 จ�ำนวน 8,239,000 
บำท  โดยมผีลกำรใชจ้ำ่ยจรงิตำมโครงกำรในแผนปฏบิตักิำรของแตล่ะกลยทุธ ์  
ดังนี้

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จัดท�ำ

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปีงบประมำณ 2558  เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรบริหำรงบประมำณ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีโครงกำรตำม 

ส่วนที่ 3



แผนปฏิบัติกำร โครงกำรร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงำนอื่น รวมทั้งสิ้น  

49  โครงกำร มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

โครงการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ	ครั้งที่	64																

ปีการศึกษา	2557
วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนและศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน, เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ของครูและนักเรียน

2. เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกซึง่ควำมสำมำรถ
ในด้ำนวิชำกำร ดนตรี นำฏศิลป์กำรแสดงและสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ 

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 836 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ�ำนวน 714 คน  และโรงเรียน จ�ำนวน 71 โรง เกิดกำรเรียนรู้ร่วม
กัน และมีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง แสดงควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร
ด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรแสดง สิ่งประดิษฐ์ และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
ปีการศึกษา	2557

วัตถุประสงค์:
1. เพือ่ประเมนิพัฒนำกำรเดก็นักเรยีนทีจ่บหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั

ปีกำรศึกษำ 2557 มีพัฒนำกำร ทั้ง 4 ด้ำนเป็นไปตำมมำตรฐำน
และคณุลักษณะทีพึ่งประสงคต์ำมหลกัสตูรกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั 

2. เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรจัดกำร
ศึกษำปฐมวัย

3. โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ

ปฐมวัยตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

พุทธศักรำช 2546  ปีกำรศึกษำ 2557  ในครั้งนี้ ได้ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

จำกนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัด สพป.ตำก เขต 2  

จ�ำนวน 4,383 คน

 โดยประเมินพัฒนำกำร 4 ด้ำน  ดังนี้ คือ อำรมณ์ - จิตใจสูงสุด ร้อยละ 

91.08 , รองลงมำคอื ดำ้นรำ่งกำย รอ้ยละ 90.36 , พฒันำกำรดำ้นสงัคม รอ้ยละ 

89.20 และพัฒนำกำรต่�ำสุด ด้ำนสติปัญญำ ร้อยละ 75.67 

โครงการส่งเสริม	สนับสนุน	การวัดและประเมินผล

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้สถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน ในระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ เพือ่กำรประกนัคณุภำพ

ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557

2. เพือ่ใหค้รผููส้อนมกีำรพัฒนำเทคนิคดำ้นกำรวดัและประเมนิผลและ

มีงำนที่วิจัยเพ่ือพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำน

ค�ำนวณ และด้ำนเหตุผล

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้

ไปใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำดำ้นกำรวดัและประเมนิผลและสำมำรถท�ำงำนวจิยั

ได้

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่	21

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สพป.ตำก เขต 2 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่

จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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2. ครูได้พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน

และทักษะในศตวรรษที่ 21

3. โรงเรียนมีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียนและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้ำร่วมกิจกรรมระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่

2. ครูร้อยละ 30 เข้ำร่วมประกวดนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สู่ประชำคมอำเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 

3. โรงเรียนร้อยละ 30 มีวิธีกำรปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในสังกัด	สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรแนะแนวที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์กำรแนะแนวระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของโรงเรียน

ในสังกัด สพป.ตำก เขต 2

2. เพือ่สง่เสริมใหโ้รงเรียนไดส้ร้ำงเครือขำ่ยกำรแนะแนวอำชพีเพือ่กำร

มีงำนท�ำในโรงเรียนและชุมชน

3. เพื่อพัฒนำศูนย์แนะแนวประจ�ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นพี่เลี้ยง

กับโรงเรียนต่ำง ๆ 

ผลกำรด�ำเนินงำน :  

 ครูผู้สอนแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 116 คน  สำมำรถจัดท�ำ

มำตรฐำนกำรแนะแนวที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรแนะแนวระดับกำรศึกษำ

ขัน้พ้ืนฐำนได ้ตำมกลุม่โรงเรยีน 12 กลุม่ และสำมำรถเป็นแนวทำงใหท้กุโรงเรยีน

ในสังกัดได้น�ำไปใช้ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน	ปีการศึกษา	2558

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลส�ำมะโนประชำกรวัยเรียนเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เกิดใน  

พ.ศ. 2555 – 2556 รำยบุคคล แยกรำยต�ำบล อ�ำเภอ ในเขตพื้นที่

บริกำร ของ สพป.ตำก เขต 2

2. มีข้อมูลเด็กที่เกิดใน พ.ศ. 2555 – 2556 ที่มีอำยุถึงเกณฑ์เข้ำเรียน 

เตรียมประกำศกำรส่งเดก็เขำ้เรยีนใหผู้ป้กครองทรำบลว่งหนำ้เป็น

เวลำไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ป ี ตำมแบบ พฐ.07 และกำรจดัสรรโอกำสเข้ำ

ศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำของนักเรียนตำม แบบ พฐ.08

3. เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับ สพป.ตำก เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด 

ใช้ติดตำมเด็กเข้ำเรียน ได้ครบ 100%

ผลกำรด�ำเนินงำน :  
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีข้อมูลพื้นฐำนเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 – 

2556 เพ่ือใช้ติดตำมเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำก่อนประถม

ศึกษำ

2. สพป. ติดตำมรำยงำนผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำใน 

ปีกำรศึกษำ 2558 จำกสถำนศึกษำในสังกัด ได้ครบ 100%

3. ผูป้กครองและประชำชนทัว่ไปรบัทรำบก�ำหนดกำรรบันกัเรยีนอยำ่ง

ทั่วถึง เนื่องจำก สพป.ตำก เขต 2  มีกำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์

กำรรับนักเรียน เป็นปฏิทินก�ำหนดกำรรับนักเรียน ในรูปแบบ  

3 ภำษำ (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำเมียนมำร์)

โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ครูและผู้บริหำร 

เหน็วำ่กำรเรยีนสำยอำชวีศกึษำ จะชว่ยใหผู้เ้รยีนมงีำนท�ำได้มำกกวำ่และมอีำชพี

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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ที่มั่นคง  รวมถึงกำรมีรำยได้ที่สูงขึ้น สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติ

ได้ โดยกำรจัดประชุมให้ควำมรู้ และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเข้ำไป

แนะแนวกำรเรียนตอ่สำยอำชพีพรอ้มทัง้แนะน�ำอำชพี รำวถงึกำรมรีำยไดท้ีส่งูขึน้ 

และวัดแววควำมถนัดนักเรียนในกำรเรียนต่อสำยอำชีพ

ผลกำรด�ำเนินงำน :  
1. ผู้ปกครอง นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ได้รับควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ ในกำรเรียนสำยอำชีวศึกษำ และมีทัศนคติที่ดีกับกำรเรียน

ต่อสำยอำชีวศึกษำมำกขึ้น

2. สถำนศึกษำในสังกัดจ�ำนวน 31 แห่ง ที่เป็นโรงเรียนขยำยโอกำส 

ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่ง

เสริมและสนบัสนนุกำรเรยีนตอ่สำยอำชพีกบัส�ำนกังำนอำชวีศกึษำ

จังหวัดตำก

โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมเป็นไทยให้เด็กและเยำวชน

2. เพื่อพัฒนำศักยภำพควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ

3. เพื่อส่งเสริมระบบงำนอนำมัยโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ 

5. เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนนุ ตดิตำม ประเมนิผลโรงเรียนต้นแบบสุขภำพ 

และโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน

6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

7. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสภำนักเรียนของโรงเรียน

ผลกำรด�ำเนินงำน :  
1. นักเรียนมีจิตส�ำนึกควำมเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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2. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ขอบข่ำย และกำร

ด�ำเนินงำนของสภำนักเรียน สำมำรถน�ำควำมรู้ และประสบกำรณ์

ที่ได้รับไปขยำยผลได้

3. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตย ตำมสิทธิ

หน้ำที่ของตน และมีจิตอำสำ

4. นักเรียนได้กำรฝึกพัฒนำควำมรู้ กำรด�ำเนินงำนสภำนักเรียน  

ท�ำให้นักเรียนมีควำมเชื่อมั่นและเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง

5. ครูที่รับผิดชอบงำนสภำนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท

หน้ำที่ และสำมำรถให้ค�ำปรึกษำ แนะแนวส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน

ของสภำนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี

6. สภำนักเรียนของโรงเรียนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถเป็นต้นแบบที่ดี

และพัฒนำขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น

โครงการจัดงานวันส�าคัญทางลูกเสือ	เนตรนารี	และยุวกาชาด

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่ อน้ อมร� ำ ลึก ในพระมหำกรุณำธิ คุณพระบำทสมเด็ จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก�ำเนิดลูกเสือไทย 

และสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ

นครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย

2. ถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ภูมิพล

อดุยเดช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติและทรงเป็น

อุปถัมภกสภำกำชำดไทย  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม

รำชนินีำถทรงเปน็สภำนำยกิำสภำกำชำดไทย สมเด็จพระเทพรตัน

รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นอุปนำยิกำผู้อ�ำนวยกำร

สภำกำชำดไทย และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำดมีระเบียบ วินัย มีควำม

เข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม สร้ำงจิตส�ำนึกในควำม 
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เสียสละ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตำมค�ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

4. เพือ่ใหล้กูเสอื เนตรนำร ีผูบ้งัคบับญัชำลกูเสือ เนตรนำร ียวุกำชำด
ได้ทบทวนค�ำปฏิญำณตน เดินสวนสนำม  และได้ร่วมกันบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ตำมค�ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด

5. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี
ร่วมกันประกอบพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสดุดีเนื่องในวันคล้ำย
วันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ผลกำรด�ำเนินงำน :  
1. ลูกเสือ เนตรนำรี  และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรีได้ทบทวน

ค�ำปฏิญำณ สวนสนำม เพ่ือน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำน
ก�ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ และเพ่ือให้
เกดิควำมสมำนฉนัท ์ปรองดอง ยกระดบัคณุภำพกำรเรยีนกำรสอน
และกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ

2. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำ มีระเบียบวินัยในสังคม รู้จัก
กำรเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น มีควำมรักสำมัคคี  มีควำมกล้ำ
แสดงออกในทำงที่ถูกต้อง 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริ
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนในโครงกำรพระรำชด�ำริฯ ได้มีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร

2. เพื่อให้โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด�ำริฯ ได้รับกำรนิเทศติดตำม
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำโรงเรียนตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำร
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ผลกำรด�ำเนินงำน :  
 โรงเรียน ผู้บริหำรและครูในโรงเรียนพระรำชด�ำริฯ จ�ำนวน 11 โรงเรียน 
28 หอ้งเรียนสำขำ ไดร้บักำรพัฒนำและแลกเปล่ียนเรยีนรู ้พรอ้มไดร้บักำรนเิทศ
ติดตำมประเมินผลตำมวัตถุประสงค์ กพด.

โครงการบริบาลเด็กอ่อนและคนชรา
วัตถุประสงค์ : 

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ควำมเปน็อยู่ของผูส้งูอำย ุเกบ็ขอ้มลูไปศกึษำ 
ก�ำหนดแนวทำงช่วยเหลือหรือให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำไปใช้กับเด็ก
อ่อนและคนชรำ

2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนต่อเด็ก
อ่อนและคนชรำ

3. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีช่วยเหลือ แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ เมื่อเกิด
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินกับเด็กอ่อนและคนชรำ

ผลกำรด�ำเนินงำน :  
 นักเรียนช้ันมธัยมศกึษำตอนตน้ โรงเรยีนขยำยโอกำสในสังกัดส�ำนกังำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จ�ำนวน 57 โรง  ที่เข้ำรับกำรอบรมฯ 
มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ควำมเปน็อยูข่องเดก็เลก็และคนชรำ สำมำรถรูว้ธีิชว่ยเหลือ 
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกับเด็กเล็กและคนชรำ และ
นักเรียนน�ำไปใช้กับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เป็นกำรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำง
เด็กกับคนชรำช่วยเหลือและแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมี
ควำมกตัญญู เสียสละเวลำ มีจิตอำสำมีส่วนร่วมในสังคม

โครงการแนวปฏิบัติประจ�าวันของนักเรียน	“วงล้อเด็กดี”
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในกำรใช้ชีวิต 

ประจ�ำวัน โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่ำนิยม  

12 ประกำร
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2. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรท�ำกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 ผลของกำรจัดท�ำแนวปฏิบัติประจ�ำวันของนักเรียน “วงล้อเด็กดี” ส่ง

ผลให้นักเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 มี

ระเบียบวินัย มีจิตส�ำนึกควำมเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และมีค่ำนิยม 12 ประกำร ซึ่งเกิดกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และ

ยังส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ในด้ำนสุขภำพอนำมัยและสุขนิสัย

ทีด่ ีพฒันำกำรด้ำนอำรมณ ์– จติใจ และพฤตกิรรมทำงสังคมของนกัเรยีนมคีวำม

เหมำะสม สมวัย

กลยุทธ์ที่ 2 ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ

เต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ

โครงการนิเทศ	ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียน

ให้เป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้นกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตำก เขต 2 อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ผลกำรด�ำเนินงำน :  

 ผลจำกกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรศึกษำ โรงเรียน

จ�ำนวน 117 โรง 7 โรงเรียนสำขำ  ดังนี้ 
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ผลการการนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

1. สภำพควำมพรอ้มและบรบิทของสถำนศกึษำ พบวำ่ : กำรจดัสภำพ

แวดลอ้มในบรเิวณโรงเรยีน  มสีภำพบรเิวณอยูใ่นสภำพคงที ่แตไ่ม่

สะอำดเท่ำที่ควร  กำรจัดบริกำรห้องสมุดบรรยำกำศของห้องสมุด

ยังไม่เอื้อต่อกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ไม่มีแผนงำนที่ชัดเจน  

กำรจัดชัน้เรยีน วำงตัวผูส้อนประจ�ำชัน้ ประจ�ำวชิำโรงเรยีนด�ำเนนิ

กำรแล้วในทกุโรงเรียนมีกำรมอบหมำยและวำงตวัครผููส้อนประจ�ำ

ชั้นเรียน ประจ�ำวิชำตำมสภำพของโรงเรียน

2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน พบว่ำ : โรงเรียนได้พยำยำม

แก้ปัญหำโดยก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและสอนซ่อมเสริมในช่วงเช้ำ 

กลำงวันและเย็นโดยใช้ชุดฝึกให้นักเรียนฝึกซ้�ำ ๆ หลำยครั้ง จน

กระทั่งอ่ำนเขียนได้, ใช้แบบฝึกหัดสร้ำงข้ึนเอง, ใช้เทคนิคเพ่ือน

ช่วยเพื่อน, จัดหนังสือนิทำนกระตุ้นให้นักเรียนอยำกอ่ำนนิทำน 

และโรงเรียนทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งที่ได้ 

จำกกำรส�ำรวจของโรงเรียนเองและจำกผลกำรประเมิน NT 

ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  บำงโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก  

เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

3. กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน พบว่ำ : โรงเรียนก�ำหนด

กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โดย กำรน�ำข้อ

ทดสอบเก่ำมำสอนทบทวน และทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมร่วมกัน 

กำรวำงแผนขับเคลื่อนและกำรจัดกำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ : ทุก

โรงเรยีนมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอน มกิีจกรรมเข้ำค่ำยฝกึอบรม  จดั

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน

ผลการการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 นิเทศรำยโรงเรียน โดยศึกษำเอกสำร สัมภำษณ์ สอบถำม สังเกตกำรณ์

สอน สุ่มประเมินนักเรียน ประเมินผลงำนนักเรียน ได้ผลดังนี้

1. ประเมนิคณุภำพภำยในตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด  ทกุโรงเรยีนมกีำร
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ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน ปีละ 1 ครั้ง

2. โรงเรียนมีกำรสรุปและจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีที่สะท้อนคุณภำพผู้

เรียนและผลส�ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบที่เขต

พื้นที่ก�ำหนด  แต่มีบำงแห่งยังขำดร่องรอยที่แสดงว่ำรำยงำนผล

ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

3. ผลกำรส�ำรวจข้อมูล : พบว่ำ ควรมีกำรส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครื่อง

มือวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย, ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงเครือ

ข่ำยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมกำรบริหำรเพื่อ

พัฒนำผู้เรียน

ผลการการนิเทศครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1. หลักสูตรสถำนศึกษำ  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมที่มี 

องค์ประกอบหลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและบริบทของสถำนศึกษำมีควำมชัดเจน 

สมบูรณ์เป็นรูปเล่มและสำมำรถน�ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปสู่ 

กำรปฏิบัติได้ จ�ำนวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.61 โรงเรียน 

ที่ยังไม่มีควำมชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปเล่ม ก�ำลังปรับปรุง

เปลีย่นแปลงในบำงส่วน จ�ำนวน 18 โรงเรยีน คดิเปน็ รอ้ยละ 15.39  

  โรงเรียนที่มีกำรจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นและสำมำรถ

น�ำไปปฏิบัติได้ จ�ำนวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.31 เช่น 

หลักสูตรกำรทอผ้ำพื้นเมือง (ปำกะญอ)

2. เอกสำรประกอบหลักสูตร (8+1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อม 

ในกำรเตรียมเอกสำรประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีควำมชัดเจนและ

สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน จ�ำนวน 99 โรงเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ 84.61  และโรงเรียนที่ยังไม่มีควำมชัดเจนแต่สำมำรถ 

น�ำไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ�ำนวน  

18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.39  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ยังมี 
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บำงโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดท�ำให้สมบูรณ์ควำมชัดเจนและถูกต้อง 

เพรำะต้องปรับปรุงในส่วนของกจิกรรมยวุกำชำดซึง่ยงัไมไ่ดน้�ำเขำ้สู ่

หลักสูตร จ�ำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.10

3. เอกสำรธุรกำรประจ�ำชัน้เรยีน โรงเรยีนมกีำรจดัเตรยีมควำมพรอ้ม 

จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ จ�ำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

4. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้ มโีรงเรยีนทีม่กีำรจดัท�ำแผนกำรจดักำรเรยีน

รู้ได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนและทุกระดับชั้น จ�ำนวน 117 

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

5. กำรมำปฏิบัติรำชกำรงำนผู้บริหำรและครู ณ วันออกนิเทศติดตำม

ของคณะนิเทศ  ผู้บริหำร มีจ�ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 

ที่เหลือติดรำชกำร และลำ ข้ำรำชกำรครู มีจ�ำนวน 2,248 คน  

คิดเป็นร้อยละ 97.14 ที่เหลือ ติดรำชกำร และลำ 

6. ควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่พร้อมควำมสะอำดของบริเวณ

โรงเรียน มีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ ควำมสะอำดระดับดี  

จ�ำนวน 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.59

ผลการการนิเทศครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน  บำงโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่

อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ท�ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล เพรำะแต่ละ

คนมีปัญหำต่ำงกัน ควำมถนัดทำงกำรเรียนต่ำงกัน อำจท�ำเป็น 

ROAD MAP รำยบุคคลได้

2. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โรงเรียนมีกำรน�ำข้อมูลผล

สัมฤทธิ์ในปีที่ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรยกระดับคุณภำพมีโครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำ

ปี ผู้นิเทศเสนอแนะให้น�ำแบบทดสอบ O-Net ในปีที่ผ่ำนมำลอง

ทดสอบนักเรียนในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปลำยทำงที่ควรจะ

เป็นในปลำยปีกำรศึกษำท�ำให้มีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนขึ้น

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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3. กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

เรียนรู้ โรงเรียนส่วนใหญ่มีจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

นักเรียนต่อห้อง  ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผ่ำน

กำรออกแบบกำรเรียนรู้จำกหน่วยกำรเรียนรู้ แผนจัดกำรเรียนรู้ 

และน�ำสู่ชิ้นงำนของนักเรียนอย่ำงเป็นระบบรวมทั้งปลูกฝัง

คุณลักษณะที่ดีกำรใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน

4. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนมี

มำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ มีแผนงำน โครงกำรที่สอดคล้องกับ

มำตรฐำน ตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ผู้นิเทศ

เสนอแนะเรื่องกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของแผนงำนโครงกำรควร

ชัดเจน วัดได้ ทั้งเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ มีกระบวนกำร 

PDCA 

5. กำรปลูกฝังคุณธรรมควำมส�ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิต

ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  โรงเรยีนจดักจิกรรมปลกูฝงั 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีกำรก�ำหนดโครงกำรหลำยโครงกำรที่มุ่ง

พัฒนำพฤติกรรมดังกล่ำว

โครงการส่งเสริมระบบนิเทศแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมระบบนิเทศแบบมีส่วนร่วมและพัฒนำ

ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน

กำรศึกษำในสังกัด สพป.ตำก เขต 2

2. เพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและเตรียม

ควำมพรอ้มในกำรรบักำรประเมนิคณุภำพภำยนอกจำก สมศ. และ

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำโดยกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม
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ผลกำรด�ำเนินงำน :  
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบพัฒนำประกันคุณภำพในสถำนศึกษำ  

โดยผ่ำนกำรประเมินภำยใน จ�ำนวน 117 โรง คิดเป็นร้อยละ 100

2. สถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมินภำยนอกรอบสำม จ�ำนวน 116 โรง             

(มี รร. บ้ำนแม่จวำงต้ังขึ้นหลังกำรประเมินรอบสำม)  ได้รับกำร

รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเป็นทำงกำร  ในระดับดีขึ้นไป 

จ�ำนวน 68 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 58.62  ในระดับพอใช้ จ�ำนวน 13 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.21 อยู่ในระดับปรับปรุง จ�ำนวน 35 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 30.17

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อจัดระเบียบกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนขององค์กรเอกชนในพื้นที่

ให้เกิดควำมเรียบร้อยและควำมมั่นคงของประเทศ

2. เพือ่สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจนโนบำย และควำมเคล่ือนไหวทำงกำร

ศึกษำแก่ผู้บริหำรศูนย์กำรเรียนและองค์กรเอกชน

3. เพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจแกส่ว่นรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจดักำรศกึษำ

ของศูนย์กำรเรียนเด็กต่ำงด้ำว

4. เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกให้ผู้บริหำร และบุคลำกรศูนย์กำรเรียน รวม

ทั้งผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนเด็กต่ำงด้ำวให้มีควำมส�ำนึกในบุญคุณ

ของแผ่นดินไทย และพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเมตตำต่อประชำชนทุกหมู่

เหล่ำ

5. เพื่อผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนเด็กตำ่งด้ำว มีกิจกรรมทำงวิชำกำรได้

รับพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำภำษำไทยร่วมกัน

6. ผู้บริหำร บุคลำกรได้พบปะสังสรรค์และมีกิจกรรมเชื่อมควำม

สัมพันธ์ร่วมกัน  

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 
1. ศูนย์กำรเรียนต่ำงด้ำวด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ตำมกรอบแนวคิด “กำรศึกษำเพื่อ

ควำมมั่นคง” 

2. ผูบ้ริหำรศนูยก์ำรเรยีนเดก็ตำ่งดำ้วมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจในนโยบำย 

และควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ

3. ส่วนรำชกำรมีควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน

เด็กต่ำงด้ำว

4. ผูบ้ริหำร บคุลำกรและนกัเรยีนในศนูยก์ำรเรยีนเด็กตำ่งด้ำวมคีวำม

ส�ำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย และพระมหำกรุณำธิคุณของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเมตตำต่อ

ประชำชนทุกหมู่เหล่ำ

5. ผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนเด็กต่ำงด้ำว มีกิจกรรมทำงวิชำกำร ได้รับ

พัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำภำษำไทยร่วมกัน

6. ผู้บริหำร บุคลำกรได้พบปะ สังสรรค์และมีกิจกรรมเชื่อมควำม

สัมพันธ์ร่วมกัน

โครงการพัฒนาส่งเสริมเอกชน

 กิจกรรม: “การเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง” 

(BBL)

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน และครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เทคนิคและกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงพัฒนำกำรทำงสมอง 

(BBL) และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

2. เพือ่ใหค้รผููส้อนไดน้�ำเทคนคิและวธีิกำรน�ำไปปรบัใชใ้นกำรจดักำร

เรียนกำรสอน โดยเน้นให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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3. เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนนุใหค้รผููส้อนพฒันำนวตักรรมกำรสอนในกำร

กำรอ่ำนและกำรเขียน

4. เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร 

สู่มำตรฐำนสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 จำกกำรอบรมกิจกรรม “กำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงพัฒนำกำรทำง

สมอง” (BBL) ให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 

1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกคนให้ควำมสนใจ และร่วม

กิจกรรมกับวิทยำกรได้เป็นอย่ำงดีและมีควำมสุขตลอดเวลำของกำรเข้ำรับกำร

อบรม โดยเฉพำะกจิกรรมกำรท�ำ “ Brain Gym” ซึง่เปน็กจิกรรมฝกึกำรเคลือ่นไหว

ประกอบบทกลอน “หนูไผ่ กะ หนูข�ำ” ซึ่งครูทุกคนให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 

เพื่อน�ำเทคนิค วิธีกำรไปปรับใช้ในกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับ 

ผูเ้รยีนและกำรพฒันำนวตักรรมกำรสอน เพ่ือแกป้ญัหำ กำรอำ่นและกำรเขียนของ 

ผู้เรียนได้เป็นอย่ำง

 กจิกรรม: “การนเิทศตดิตามและประเมินผลการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน” (O-NET)

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจสอบสภำพปัญหำที่ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

2. เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่6 ใหม้ผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนจำก

กำรทดสอบระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 ในกลุม่

สำระกำรเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

3. เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน 

(O-NET) ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 ในแต่ละระดับชั้นเกี่ยวกับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล กิจกรรม/โครงกำร
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ต่ำงๆ ชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุในกำรจดัท�ำแผนยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนักเรียน ให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 

คิดสร้ำงสรรค์  มีควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมจุดมุ่งหมำยของ

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ปี

ที่ 6 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท�ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน และน�ำไปจดัท�ำแผนยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน

ได้ถูกต้องและเป็นระบบ

2. โรงเรียนมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ

ขัน้พืน้ฐำน (O-NET) ประจ�ำปกีำรศกึษำ 2558  เกีย่วกบักำรจดักำร

เรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2557 ในภำพ

รวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.13 อยู่ในระดับดีมำก ถือ

ได้ว่ำโรงเรียนเอกชนสำมำรถด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ตำมเป้ำประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

 กจิกรรม: “การตรวจเยีย่มและนเิทศตดิตามการเตรียมความพร้อม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ”ปีการศึกษา 2558  

วัตถุประสงค์ : 
1. เพือ่ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนในกำรบรหิำรจดักำรในแตล่ะด้ำนทัง้ 

4 ดำ้นของโรงเรียนเอกชนใหม้คีณุภำพและสนองนโยบำยกระทรวง

ศึกษำธิกำรและจุดเน้นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ศกึษำเอกชนและยกระดบัคณุภำพไดม้ำตรฐำนสูป่ระชำคมอำเซยีน

2. เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ โรงเรียนเอกชนในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนของโรงเรียนเอกชนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558

3. เพื่อนิเทศ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของภำคเรียนที่ผ่ำนมำและ
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รับฟังแนวทำงกำรพัฒนำและสภำพปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน

เอกชนทุกแห่ง และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำครัฐ

และเอกชน

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
         ผลกำรตรวจเยี่ยม ดังนี้

1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนมีควำมพร้อม

ดำ้นกำรจดัท�ำขอ้มลูโรงเรยีนและกำรน�ำลงทะเบยีนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

เป็นปัจจุบัน, กำรจัดชั้นเรียนมีกำรจัดครบทุกชั้นสำมำรถท�ำกำร

สอนได้ ,จ�ำนวนนักเรียนเต็มบัญชี

2. โรงเรียนเอกชนทั้ง 13 โรงเรียน มีด้ำนควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ

งำน ,ดำ้นกำรเรยีนกำรสอน,ดำ้นนกัเรยีนและนโยบำยเรยีนฟร ี15 

ปี และกำรด�ำเนินกำรอำหำรกลำงวัน ก่อนเปิดภำคเรียนเฉลี่ยอยู่

ในระดับปำนกลำง

 กิจกรรม: การตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 

ประจ�าปีการศึกษา 2558 ตามคู่มือ “เราจะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน”

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละด้ำน

ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริหำรทั่วไป  บริหำรงำนบุคคล งบประมำณ

และด้ำนวิชำกำรให้มีคุณภำพมำตรฐำนบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย

สู่ประชำคมอำเซียน

2. เพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเป็นกรอบ

แนวทำงให้โรงเรียนเอกชนมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 จำกกำรตรวจตดิตำมไดม้กีำรก�ำหนดระดบัคณุภำพกำรประเมนิ 4 ระดบั 

จุดเน้นที่ 1 กลยุทธ์ ,จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน , จุดเน้นที่ 3 จุดเน้น

จังหวัดตำก และจุดเน้นที่ 4 ด้ำน สพป.ตำก เขต 2 ภำพรวมของโรงเรียนเอกชน

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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อยู่ในระดับดีมำก  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำม
พร้อมและตื่นตัวในกำรด�ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนและรับกำรประเมินทุก
สถำนกำรณ์ตลอดเวลำ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน	สพป.ตาก	เขต	2
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้รับทรำบนโยบำย มีแนวทำง
กำรด�ำเนินกำรและน�ำไปปฏิบัติงำนให้เป็นไปทิศทำงเดียวกัน

2. เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร กำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำน
ต่ำง ๆ ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำก เขต 2 สู่สถำนศึกษำ 
ระหว่ำงผู้บริหำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สู่บุคลำกร

3. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และรับทรำบปัญหำอุปสรรค ในกำรด�ำเนิน
งำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร

4. เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพในกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 และในกลุ่มบุคลำกร
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
1. จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ�ำนวน 4 ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทำรำ 

ให้รับทรำบนโยบำยสำมำรถประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำน สถำน
ศึกษำและได้รับทรำบปัญหำอุปสรรคกำรด�ำเนินงำนของสถำน
ศึกษำและบุคลำกร

2. จัดประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส�ำนักงำน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ จ�ำนวน 5 ครัง้ ณ หอ้งประชมุเฉลิมพระเกียรตฯิ

3. จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม จ�ำนวน 10 ครั้ง ณ ห้อง

ประชุมพระเกียรติฯ
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โครงการ	สพป.ตาก	เขต	2	สัญจรพบปะเพื่อนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับ

ทรำบขอ้รำชกำรและน�ำไปปฏิบตัติำมนโยบำยใหเ้ป็นไปในทศิทำง

เดียวกัน

2. เพื่อให้แต่ละกลุ่มงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำตำก เขต 2 ได้ออกให้บริกำร ให้ค�ำปรึกษำ และประสำนงำน

กบัขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำทัว่ถงึทกุอ�ำเภอ และรบั

ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
1. ด�ำเนนิกำรประชมุสญัจร 5 อ�ำเภอ ในภำคเรยีนที ่2/2557 และภำค

เรยีนที ่1/2558 ข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ทรำบขอ้

รำชกำร นโยบำยทศิทำงกำรในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และน�ำไป

ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละอ�ำเภอ ได้รับ

บริกำรจำกกลุ่มงำนภำยในเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ อำท ิบรกิำรท�ำบัตร

ขำ้รำชกำร, ใหค้�ำปรกึษำดำ้นงบประมำณ ใหค้�ำปรึกษำงำนกำรเงนิ 

กำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร, ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน, 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม, กำรเบิกเงินสวัสดิกำร

รักษำพยำบำล, กำรเบิกเงินสวัสดิกำรศึกษำบุตร เป็นต้น

โครงการ	สพป.ตาก	เขต	2	เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา	อ�าเภอพบพระ

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ สพป.ตำก เขต 2 ได้ออกเยี่ยมสถำนศึกษำให้

บริกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ

2. เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐำนะ
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ยำกจน และเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวยำกไร้

และขำดแคลน

ผลกำรด�ำเนินงำน :

 ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ สพป.ตำก เขต 2 ได้เยีย่มเยอืน

โรงเรียนจ�ำนวน 1 ครั้ง ที่อ�ำเภอพบพระ โดยกลุ่มนโยบำยและแผน/กลุ่มไอซีที  

ไปโรงเรียนบ้ำนมอเกอ, กลุ่มอ�ำนวยกำร ไปโรงเรียนบ้ำนขุนห้วยช่องแคบ,  

กลุม่สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน/กลุ่มตรวจสอบภำยใน ไปโรงเรยีนอนบุำลศริโิรจนำ, 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำไปโรงเรียนบ้ำนวำเล่ย์, กลุ่มบริหำรงำนบุคคลไป

โรงเรียนบ้ำนทีกะเป่อ, กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลไปโรงเรียนรวมไทย

พัฒนำ 4 สำขำบ้ำนพะดี และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ไปโรงเรียน 

บำ้นหมืน่ฤำชยั กจิกรรมทีท่�ำเลีย้งอำหำรกลำงวนัใหก้บันกัเรยีนและบรจิำคสิง่ของ

ให้กับนักเรียนที่ยำกไร้และขำดแคลน ท�ำให้คณะครู นักเรียนมีขวัญและก�ำลังใจ 

เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง สพป.ตำก เขต 2 กับนักเรียนและครู 

ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ห่ำงไกล

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของ	สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ

บทบำท ภำรกิจหน้ำที่ แนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

2. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปรับเปล่ียนวิธีกำรบริหำรงำน วิธีกำร

ปฏิบัติงำน ทัศนคติ และจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำให้

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นจำกประสบกำรณ์จริง

3. เพือ่ศกึษำกำรจดักำรเทคนคิสมยัใหม ่เรยีนรูแ้นวคิด ทฤษฎแีละน�ำ

ไปประยกุตใ์ชใ้นกำรบรหิำรงำนของตนเอง จำกส�ำนกังำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำที่ไปศึกษำดูงำน
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4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและ

บคุลำกรทำงกำรศกึษำในส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและระหวำ่ง

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผลกำรด�ำเนินงำน :

 บุคลำกรที่ไปศึกษำดูงำนที่ สพป.สงขลำ เขต 2 ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีกำร

ท�ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีระบบกำรท�ำงำนส�ำนักงำนไร้กระดำษ  ประสำนงำน

ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่จัดท�ำระบบ My office  เพื่อน�ำมำใช้ใน สพป.ตำก เขต 2 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงหลักสูตร	“การพัฒนาระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียนและเจ้ำหน้ำที่ใน สพท. สังกัด 

สพป.ตำก เขต 2 ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำระบบจัดซื้อ

จัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 อย่ำงชัดเจน

2. เพื่อเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร และเสริมสร้ำง 

ประสิทธิภำพในกำรเร่ งรัดติดตำมกำรใช้จ่ ำยเงินประจ�ำ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่มี

วัตถุประสงค์ให้มีกำรจัดหำพัสดุไว้ใช้ในรำชกำรด้วยควำมสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ

ผลกำรด�ำเนินงำน :

 มีเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เข้ำกำรพัฒนำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำร 

ทำงอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 จ�ำนวน 117 คน  มีควำมเข้ำใจในระบบ

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์มำกขึ้น และสำมำรถน�ำไปด�ำเนินกำรได้

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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โครงการ	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา	

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศและเผยแพร่ มีกำรจัดประชุมอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล แก่เจ้ำหน้ำที่

ผูร้บัผดิชอบงำนขอ้มลูนกัเรยีน โรงเรยีนละ 2 คน  เพือ่ใหส้ถำนศกึษำ 

สำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ถูกต้องและทันเวลำที่ระบบก�ำหนด

2. จัดท�ำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่   

เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

ผลกำรด�ำเนินงำน :
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ สพป.ตำก เขต 2 ได้จัดกำร

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลผ่ำนระบบ 

Data Management Center 2015  ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 พฤษภำคม 2558 

โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเข้ำ

อบรม ทั้งสิ้น 144 คน จำกทุกโรงเรียน  ส่งผลให้ปีกำรศึกษำ 2558  รอบข้อมูล 

10 มิถุนำยน 2558 สำมำรถยืนยันข้อมูลทันระยะเวลำที่ สพฐ. ก�ำหนดครบ 100 

เปอร์เซ็น และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ได้น�ำข้อมูลดังกล่ำวมำ

สรุปเป็นแผ่นพับ จ�ำนวน 1,000 แผ่น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ใช้

ประโยขน์จำกข้อมูล

โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานธุรการคืนครูให้นักเรียน	

สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เขำรับกำรพัฒนำได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

สำมำรถน�ำประสบกำรณ์ทีไ่ดรั้บไปปรบัปรงุพฒันำงำนในหนำ้ทีใ่ห้
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มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ

ผลกำรด�ำเนินงำน :

         เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโครงกำรคืนครูให้นักเรียน เข้ำร่วมอบรม จ�ำนวน 70 

คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตำก เขต 2 ได้รับควำมรู้กำรปฏิบัติ

รำชกำรโดยใช้หลักธรรมภิบำลขั้นตอนและวิธีปฏิบัติรำชกำรที่ดี กำรปฏิบัติงำน

ธรุกำรและฝกึปฏบิตัทิกุคนสำมำรถน�ำประสบกำรณแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปปรบัปรงุ

พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเก่ียวกับ

บทบำทหน้ำที่ในวิชำชีพ

2. เพื่อพัฒนำทักษะ รูปแบบวิธีกำรและเทคนิคกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน

3. เพื่อศึกษำกำรเขียนแผนกำรจัดกำร เรียนรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่ำงแท้จริง

ผลกำรด�ำเนินงำน :

 อบรม ปฐมนิเทศ เกีย่วกบับทบำทหน้ำทีร่ะเบียบกฎหมำยกำรประกอบ

วชิำชีพควบคุมทักษะกำรปฏบิตังิำนอยำ่งมอือำชพี และควำมก้ำวหนำ้ในวชิำชพี 

ตลอดจนให้ครูผู้ช่วยเกิดจิตส�ำนึกในควำมเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตนตำม

มำตรฐำนอำชพีและจรรยำบรรณวิชำชพี พร้อมใหค้รผููช้ว่ยจดัท�ำเอกสำรทะเบยีน

ประวตั ิ(กพ.7) และใหค้�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรเบกิจำ่ยเงนิตำ่ง ๆ  ในปีงบประมำณ 

2558 สพป.ตำก เขต 2 ได้มีกำรบรรจุครูผู้ช่วย จ�ำนวน 8 ครั้ง จ�ำนวน 169 รำย

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 โครงการพัฒนาศักยภาพหลังเกษียณอายุราชการและ

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต	ประจ�าปี	2558

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อแสดงมุทิตำจิตและยกย่องเกียรติคุณให้ผู้เกษียณอำยุรำชกำร

ทีไ่ดต้ั้งใจปฏิบติัรำชกำรดว้ยควำมอุตสำหะจนเกษียณอำยรุำชกำร 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำผู้เกษียณให้

เป็นแบบอย่ำงของผู้ที่มีควำมอุตสำหะวิริยะในกำรท�ำงำน

2. เพือ่พฒันำศกัยภำพขำ้รำชกำรและลกูจำ้งประจ�ำภำยหลงัเกษียณ

อำย ุและสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ เปน็กำรสบืสำนประเพณแีละแบบ

อย่ำงอันดีงำมที่ สพป.ตำก เขต 2 ได้ด�ำเนินงำนมำทุกปี

ผลกำรด�ำเนินงำน :
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ�ำที่เกษียณอำยุ

รำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 จ�ำนวน 20 คน ได้รับกำรพัฒนำแลกเปลี่ยน

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันหลังเกษียณอำยุรำชกำรได้อย่ำงมี

คุณภำพและมีควำมสุข

โครงการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ : 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรมมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเรยีน

รู้เพื่อก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน

2. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรมสำมำรถน�ำควำมรูม้ำก�ำหนดแนวทำงกำร

พัฒนำตนเองและพัฒนำหน่วยงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำร

เป็นประชำคมอำเซียน

ผลกำรด�ำเนินงำน :
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับควำมรู้เพ่ิมขึ้น มีกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด 

ได้แนวคิดใหม่ ท�ำให้เกิดกำรตื่นตัวในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ รู้และเข้ำใจเร่ือง
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กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรงำนได้ดีขึ้น ซึ่งได้มีผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำรับ

กำรพัฒนำผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง จ�ำนวน 50 คน ณ บ่อน้�ำร้อนพระร่วง จังหวัด

ก�ำแพงเพชร  โดยไดม้กีำรใหค้วำมรูใ้นเรือ่งหลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรโดยใชห้ลัก 

Deductive & Inductive ,ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ในฐำนะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง, 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษ 21, นวัตกรรมกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ, 

หลักสูตรกำรท�ำงำนเป็นทีมกับกำรพัฒนำองค์กรเพื่อมุ่งประสิทธิผล และหัวข้อ

กำรวิจัยองค์กร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าข้อมูลความต้องการอัตราก�าลัง	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่รับ

ผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

ในกำรค�ำนวณอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูและสำมำรถจัดท�ำข้อมูล

ควำมต้องกำรอัตรำก�ำลังครูของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 

ได้อย่ำงถูกต้อง

2. เพื่อลดขั้นตอนในกำรจัดท�ำข้อมูลอัตรำก�ำลังครูในสถำนศึกษำ 

ข้อมูลอัตรำก�ำลังของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเกิดผลดี

ต่อกำรตรวจสอบข้อมูลอัตรำก�ำลังครูในสถำนศึกษำ 

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงของ 

สถำนศึกษำ เป็นประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนอัตรำ

ก�ำลังครูจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/จำก 

คณะกรรมกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก�ำลังคนภำครัฐ,  

กำรวำงแผนก�ำลังคนในสถำนศึกษำ, กำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำ

ก�ำลังครูให้สถำนศึกษำ, กรณีได้รับอัตรำข้ำรำชกำรครูเพิ่มใหม่, 

กรณีได้รับอัตรำข้ำรำชกำรครูคืนจำกคณะกรรมกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยและนโยบำยก�ำลังคนภำครัฐ
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่รับผิดชอบงำน

บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ จ�ำนวน 130  คน  จัดท�ำข้อมูลควำมต้องกำร

อัตรำก�ำลังครูของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 ได้อย่ำงถูกต้องตรงกับสภำพ

ควำมเป็นจริงของสถำนศึกษำ และสำมำรถน�ำข้อมูลอัตรำก�ำลังครูของสถำน

ศึกษำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการประกวดคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า	สพฐ.															

(Obec	awards)	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี

ผลงำนยอดเยี่ยมและมีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำนเป็น

แบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชำชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญ 

ก�ำลังใจให้กับบุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด 

สพป.ตำก เขต 2 ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

(OBEC AWARDS)    และในระดับชำติ ได้รำงวัล 8 รำงวัล

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 
1. เพือ่เปน็กำรสรำ้งขวญัและก�ำลงัใจให้แก่ผูป้ฏบัิตงิำน ข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำทีป่ฏบิตัหินำ้ทีร่ำชกำรด้วยควำมอตุสำหะ ทุม่เท เสีย

สละ จนเกิดผลดีแก่รำชกำรและมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรมอันดี
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ผูป้ฏบิตังิำน ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ประพฤตปิฏบิตัติน

ชอบดว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ ประพฤตตินทีเ่หมำะสม เปน็ผูท้ีม่คีณุธรรม จรยิธรรม 

และเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าทะเบียนประวัติ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	(ก.ค.ศ.16	อิเล็กทรอนิกส์)	และการเลื่อนเงินเดือน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้มี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพิ่มพูนทักษะในกำรจัดท�ำ ตรวจสอบและ

ดำวโหลดเอกสำร ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์  หลักกำรยื่นค�ำร้อง

ขอแก้ไขข้อมูลและยืนยันผลกำรตรวจสอบข้อมูล อันจะส่งผลถึง

กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบถ้วน

ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ

2. เพื่อให้กำรเล่ือนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำเปน็ไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

และมีประสิทธิภำพ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ตัวแทนบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ�ำนวน 12 กลุ่มโรงเรียนๆ 2 คน และ

ตวัแทนสถำนศกึษำในสังกดั ทีมี่อัตรำขำ้รำชกำรครตูัง้แต ่30 อตัรำข้ึนไป จ�ำนวน  

15 โรง รวม 40 คน เข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ส่งผลให้สถำนศึกษำสำมำรถ 

ด�ำเนินกำรจัดท�ำและปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์) และด�ำเนินกำร 

เล่ือนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร	ใน	สพป.ตาก	เขต	2
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ
บทบำท ภำรกิจหน้ำที่แนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

2. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรงำนและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

3. เพือ่ใหบ้คุลำกรไดร้บักำรพฒันำและเกดิกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ทัศนคติ และจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติงำน เพื่อรองรับกำรกระจำย 
อ�ำนำจ

4. เพือ่ใหบ้คุลำกรน�ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรจดักำรควำมรูม้ำใชใ้นกำร
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ จ�ำนวน 70 คน ได้
แลกเปลีย่นเรียนรูเ้กี่ยวกบับทบำทภำรกจิหน้ำที ่เกิดกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน และเดินทำงไปศึกษำดูงำน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จ�ำนวน 
31 คน ได้ประสบกำรณ์ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนในเขตพื้นที่ 
ภูเขำสูงทุรกันดำรที่มีสภำพพ้ืนที่เหมือนกัน เพื่อน�ำมำปรับใช้และพัฒนำ 
กำรศึกษำในพื้นที่ต่อไป

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ และธ�ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ

2. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชำชีพครู และส่งเสริมให้ครู นักเรียน 
นักศึกษำ และประชำชนเห็นควำมส�ำคัญและระลึกถึงพระคุณครู 
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3. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมสำมัคคี และควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำกับประชำชน ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำของชำติและสังคม

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด จัดที่หอประชุม

โรงเรียนรำษฎร์วิทยำ,อ�ำเภอแม่ระมำด จัดที่หอประชุมโรงเรียนแม่ระมำด

วิทยำคม,อ�ำเภอท่ำสองยำง จัดที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติเทศบำลต�ำบลแม่ต้ำน, 

อ�ำเภอพบพระ จัดที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระและอ�ำเภออุ้มผำง  

จัดที่โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม โดยมีกิจกรรมกำรแสดงเทิดพระเกียรติพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนำงเจ้ำ 

สิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ  

2 เมษำยน 2558, กิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง, พิธีกรรมทำงสงฆ์,  

คำรวะครูอำวุโส, กล่ำวค�ำปฏิญำณตนของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำและ

มอบโล่/เกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เป็นต้น

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ : 

1. เพือ่ใหบ้คุลำกรในสังกดัส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ตำก เขต 2 ไดเ้ชือ่มควำมสำมคัค ีสรำ้งควำมสมัพนัธไมตรดีว้ยกำร

เลน่กฬีำ พบปะแลกเปล่ียนและมปีฏิสมัพนัธก์บับคุลำกรของหนว่ย

รำชกำรอื่น ๆ 

2. เพือ่ใหบ้คุลำกรในสังกดัส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

ตำก เขต 2 ได้ออกก�ำลังกำย มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 บุคลำกรของ ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  
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ได้พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยปรึกษำกับบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เข้ำร่วม

กำรแข่งขัน ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  

ซึ่งส่งผลให้กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมรำบรื่น

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม	5	ส	Big	Cleaning	Day	

และปรับปรุงภูมิทัศน์	สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมในสถำนที่ท�ำงำน ให้สะอำด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงงำนและสถำนที่

ท�ำงำน ท�ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ประหยัดทรัพยำกร

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ในปงีบประมำณ 2558 ไดม้กีำรจดักจิกรรมจ�ำนวน 3 ครัง้  มขีำ้รำชกำรคร ู

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ เขำ้ร่วมกจิกรรมทัง้ 3 ครัง้ เฉลีย่ครัง้ละ 70 คน ทกุคน

ให้ควำมร่วมมือกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม 5 ส (สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ 

และสร้ำงนิสยั) สง่ผลใหส้ภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกส�ำนกังำนสะอำด เปน็

ระเบียบเรียบร้อยและมีจิตส�ำนึกในกำรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์ : 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีน ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูร่้วมงำน 

ได้เห็นผลงำนกิจกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดี 

มปีระโยชน์ต่อนักเรียน นักศกึษำ เพ่ือน�ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรเรยีน

กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

2. เพือ่น�ำเสนอผลงำนของนกัเรยีน ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำร

ศึกษำที่ดีมีประโยชน์ให้บุคคลภำยนอกได้รับรู้และน�ำควำมรู้ไป

ประยุกต์ใช้ต่อไป
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3. เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้สร้ำงคุณประโยชน์กับ
ประเทศชำติ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้ร่วมเทิด 
พระเกยีรตสิมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิมหำรำช โดยเขำ้รว่มงำนตำกสนิมหำรำชำนสุรณ ์
จังหวัดตำก ได้มีกำรจัดนิทรรศกำร ดังนี้ นิทรรศกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก
เขียนได้,นิทรรศกำรผลงำนด้ำนส่งเสริมอำชีพและกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ผลผลิตนักเรียนกำรทอผ้ำกะเหรี่ยง ผลงำนกำรเรียนรู้โครงงำน
นักเรียนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, นิทรรศกำรกำรเตรียม 
ควำมพร้อมเด็กและเยำวชนไทยสู่ประชำคมอำเซียน,ประติมำกรรมประดิษฐ์ 
ภำพนนู 3 มติ ิ ท�ำใหผู้เ้ขำ้เย่ียมชมร้อยละ 90 มีควำมชืน่ชมและสนใจนทิรรศกำร
สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

โครงการสร้างเครือข่าย	ตรวจสอบติดตามและ
พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยคณะกรรมกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ โดยมีครู  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญในสำยงำนที่เก่ียวข้องในกำร 
ตรวจสอบ กำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้ 
ควำมช่วยเหลือค�ำแนะน�ำ ปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ 

2. เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี ของสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้
มีควำมช�ำนำญเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ลดภำระงำนและขั้นตอนที่ยุ่งยำก 
สนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด�ำเนินงำน เช่น กำรจัด
ท�ำโปรแกรมบัญชีสถำนศึกษำ โปรแกรมควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

3. เพื่อตรวจสอบ ก�ำกับ ติดตำม กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี 
และพัสดุของสถำนศกึษำในกำรบริหำรงบประมำณและใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 กิจกรรมที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำครูผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี

ในสถำนศกึษำ  โดยจดักำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรครผููป้ฏบัิตงิำนกำรเงนิและบัญชี

ในสถำนศึกษำ จ�ำนวน 155 คน  มีกำรจัดฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน คือ กำรเงิน

บัญชีสถำนศึกษำ  ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร  เงินยืมรำชกำรและเงินอุดหนุน

โครงกำรอำหำรกลำงวัน

 กิจกรรมที่ 2 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด ในปีงบประมำณ 

2558 สำมำรถด�ำเนินกำรตรวจสอบได้ จ�ำนวน 18 โรงเรียน  พบว่ำ กำรบริหำร

งบประมำณเงนิอดุหนุนของสถำนศกึษำ กำรด�ำเนนิงำนสว่นใหญ่ สถำนศกึษำมี

กำรตรวจสอบเบือ้งต้นน้อยมำก และขออนุมัติเบกิเงนิ ไมม่กีำรตรวจสอบระเบยีบ 

กฎหมำย ที่ให้เบิกได้หรือไม่, กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  

คิดเป็นร้อยละ 37.50  สถำนศึกษำขำดควำมเข้ำใจ ควำมรู้ ในกำรจัดท�ำแผน

ปฏิบัติกำร ควำมส�ำคัญและประโยชน์ของแผน และกำรขอปรับแผนปฏิบัติกำร 

ไม่ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

 กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำตำก เขต 2 เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนมิถุนำยน 

2558 ในเร่ืองต่อไปนี้ ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร,เงินวิทยฐำนะ,เงินสวัสดิกำร

ค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร,ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน กำร

ควบคมุเงนิคงเหลอืและเบกิเงนิสด เงนิฝำกธนำคำร เงนิฝำกคลงัและลกูหนี ้,เงนิ

ทดรองรำชกำร พบว่ำ มีค�ำสั่งแต่งตั้งมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบ จัดท�ำทะเบียนคุมกำรใช้สิทธิเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรแยก

เปน็รำยบคุคล, เงนิวทิยฐำนะ เงนิสวสัดกิำรคำ่รกัษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตร

ของข้ำรำชกำร พบว่ำ กำรเบิกจ่ำยถูกต้อง ครบถ้วน,ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน กำร

ควบคุมเงินคงเหลือและบัญชี เงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกคลังและลูกหนี้  

กำรควบคุมเงินฝำกคลัง กำรควบคุมลูกหนี้  กำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร เป็น

ไปอย่ำงถูกต้อง
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 กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพของผู้ตรวจสอบภำยใน 

ปีงบประมำณ 2558 ได้รับกำรพัฒนำ 3 ครั้ง ท�ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในได้ควำมรู้

กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีควำมเชี่ยวชำญ

ในงำนที่ปฏิบัติเพิ่มมำกยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

 กิจกรรมที่ 5 งำนตำมนโยบำย งำนรำชกำรเร่งด่วน ข้อร้องเรียน กำร

สืบสวนข้อเท็จจริง  ในปีงบประมำณ 2558 มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรเงิน 

กำรบญัชแีละพสัดุ ทีห่นว่ยตรวจสอบภำยในไดร้บัมอบหมำยเป็นคณะกรรมกำร 

มีหน้ำที่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

กลุ่มนโยบายและแผน

 กิจกรรมที่ 2 งานนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำยุทธศำสตร์

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยควำม

ต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

ผลกำรด�ำเนินงำน :
  สพป.ตำก เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ 2558 จ�ำนวน  

70 เล่ม

 กิจกรรมที่ 3 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำประจ�ำ

ปีงบประมำณ 2556 เสนอต่อผู้บริหำรให้หน่วยงำน/ส่วนกลำง  

และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ส่วนรำชกำร 
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ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จของ 

กำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

2. เพื่อรองรับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจกระทรวงศึกษำธิกำรและ 

คณะตรวจติดตำมกลยุทธ์ สพฐ.

ผลกำรด�ำเนินงำน : 
1. สพป.ตำก เขต 2 มรีำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 

2557  จ�ำนวน  200 เล่ม 

2. จัดท�ำคู่มือประเมินสถำนศึกษำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 

จ�ำนวน 1,500 เล่ม

3. เข้ำร่วมประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง

ศึกษำธิกำร จ�ำนวน 2 ครั้ง รอบที่ 1 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกำยน  

2557 ณ ห้องประชุมส�ำนักงำน กศน.  จังหวัดพิษณุโลก  และ

รอบที่ 2 วันที่ 11 เดือนพฤษภำคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน. 

จังหวัดสุโขทัย

4. รับกำรตรวจติดตำมจำกผู้ตรวจกระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจ

รำชกำร 17 จ�ำนวน 2 ครัง้  ดงันี ้ครัง้ที ่1 เขำ้รว่มประชมุและรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนในวันที่ 16 มีนำคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน. 

จังหวัดตำก ในเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน,  

กำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้, 

กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและกำรจัดกำรศึกษำทำง

ไกลส�ำหรบัผูอ้ยูน่อกโรงเรยีน, กำรปลกูฝงัค่ำนยิมหลกั 12 ประกำร 

และกำรพัฒนำครูในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน  และ

ในวันที่ 17 มีนำคม 2558 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

(นำยชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตำมโรงเรียนในสังกัด 

จ�ำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้แป้น  อ�ำเภอแม่สอด และ

โรงเรียนบ้ำนสันป่ำไร่ อ�ำเภอแม่ระมำด ครั้งที่ 2  ให้จัดท�ำรำยงำน
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย ดังนี้ และจัดส่งให้ส�ำนักงำน

ศึกษำธกิำรภำค 2 เมือ่วนัที ่30 สงิหำคม 2558 นโยบำย กำรเตรยีม 

ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558, กำรผลิตและ

พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ, กำรพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือกำรศกึษำใหท้นัสมยั, กำรสง่เสรมิกำรอำ่นและ

กำรเขียน,กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร และกำรเสริมสร้ำง 

วิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้

5. รับกำรตรวจติดตำมจำก สพฐ. จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 

ตรวจติดตำมโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนชุมชน 

บ้ำนพบพระ อ�ำเภอพบพระ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 61  

(บ้ำนห้วยยะอุ) อ�ำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2558  

ครั้งที่ 2  รับกำรตรวจติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมจุดเน้น สพฐ.  

เมื่อวันที่ 21 กรกฏำคม 2558  

โครงการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อยกย่องและประกำศเกียรติคุณโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็น (Best Practice) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

2. เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ  

ที่มีประสิทธิภำพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน

ขนำดเล็ก

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

1. กจิกรรมนเิทศ ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน กำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรจัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้น  กำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเรียนร่วม และกำรด�ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ  ทุกงำน 4 ครั้ง

ต่อปีกำรศึกษำ
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2. กิจกรรมจัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือเป็น

ตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภำค ในปีงบประมำณ 2558 โรงเรียนบ้ำน

ตน้ผึง้ เปน็ตัวแทนเข้ำรว่มกำรแขง่ขนั ถึงจะไมไ่ด้รบัรำงวลัใด แตไ่ด้ 

ประสบกำรณ์และได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนขนำดเล็ก

ในระดับภำคเหนือ

3. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับ

ภูมิภำคภำคเหนือ โซนที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก ท�ำให้ผู้บริหำรและ

ครผููส้อนไดม้โีอกำสแลกเปลีย่นเรยีนรู้และได้ศึกษำกระบวนกำรข้ัน

ตอนในกำรจดัท�ำผลงำนวิธีปฏิบติัทีเ่ปน็เลศิ ของโรงเรยีนอืน่ ๆ  เพือ่

น�ำมำปรับใช้พร้อมส่งผลงำนเข้ำร่วมในปีกำรศึกษำ 2559 ต่อไป

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ใน	สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำของ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 และสถำน

ศึกษำพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่ไม่มีงบประมำณ

รองรับ

2. เพือ่สนบัสนนุภำรกจิเรง่ดว่นตำมนโยบำยส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 

เขต 2 และหน่วยงำนทำงรำชกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องให้สำมำรถ

บริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 2 สนบัสนนุ ภำรกจิ 

งำนโครงกำรและกิจกรรม เพื่อสนองนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และจุดเน้น

รวมถึงภำรกิจเร่งด่วนตำมนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 
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พื้นฐำนและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ให้สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยของทำงรำชกำรตำมควำมเหน็ชอบ

ของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่ โดยสนับสนุนจัดสรร กิจกรรม/โครงกำร 

จำกงบประมำณ 878,550 บำท 

โครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณ	สพป.ตาก	เขต	2

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อให้ สพป.ตำก เขต 2 สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมเจตนำรมณ์ของ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ตำมนโยบำยจุดเน้นกลยุทธ์ของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ สพป.ตำก เขต 2 อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตำก เขต 2 ร้อยละ 117 โรง  7 โรงเรียนสำขำ 

และ 58 ห้องเรียนสำขำ มีประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมมำตรฐำน

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนองแนวพระราชด�าริและเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกเด็กนักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกต้นไม้และดูแลรักษำ

ต้นไม้

3. เพื่อสนองแนวพระรำชด�ำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเนื่องในโอกำสทรงเจริญพระ

ชนมำยุ 60 พรรษำ
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ผลกำรด�ำเนินงำน : 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  

ชมุชนทัง้ 5 อ�ำเภอ โรงเรยีน จ�ำนวน 117 โรง 7 โรงเรยีนสำขำ 58 หอ้งเรยีนสำขำ 

ชว่ยกนั “ปลกูปา่ ปลกูคน มว่งบนดอย”  ปลกูตน้อนิทนลิ  จ�ำนวน 10,000 ตน้ 

เมือ่วนัที ่16 กรกฏำคม 2558  ตำมโครงกำรปลูกตน้ไมเ้พือ่สนองแนวพระรำชด�ำริ

และเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเนือ่งใน

โอกำสมีพระชนมำยุ 60 พรรษำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระวิชำ โดยใช้ต้นไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ให้นักเรียนเกิดควำมรัก ให้รู้จักควำมเป็นเจ้ำของ รักและหวงแหนดูแล

ทรัพยำกรธรรมชำติ
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ของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ภำพควำมส�ำเร็จ
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ผู้บริหำรกำรศึกษำ

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง รางวัล

1 นำยประวัตร์  พันธ์กอง รอง ผอ.สพป. หนึ่งแสนครูดี

2 นำยสุภำพ  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป. หนึ่งแสนครูดี

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (บนส�ำนักงำน)

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง รางวัล

1 นำงนณัฎฐกรณ์  มรรคประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ หนึ่งแสนครูดี

2 นำยรังสรรค์  สุขโข ศึกษำนิเทศก์ หนึ่งแสนครูดี

3 นำงสำวอินทิรำ  ประดับชัย ศึกษำนิเทศก์ หนึ่งแสนครูดี

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้ขับเคลื่อน

กลยุทธ์และจุดเน้นผ่ำนโครงกำร กิจกรรม วิธีกำรต่ำงๆ ที่หลำกหลำยและ 

กำรมสีว่นรว่มจำกทกุภำคสว่น สง่ผลใหเ้กดิควำมส�ำเร็จ แก่ ผูบ้ริหำร ครู บุคลำกร 

นักเรียน และสถำนศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรำงวัล ทั้งระดับ

ประเทศ ระดับภำค เป็นที่น่ำชื่นชมยินดียิ่ง

 จึงได้ประมวลภำพแห่งควำมส�ำเร็จ ควำมภำคภูมิใจ ที่ ได้จำก 

กำรด�ำเนินกำรในภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ดังนี้

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ	 ครั้งที่	 64	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	2557	ระหว่างวันที่	17–	19		ธันวาคม		2557	ณ	จังหวัดแพร่

 ผลปรำกฏว่ำ  ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  

ได้เหรียญรำงวัล ดังนี้
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     ระดับเหรียญทอง  118   รายการ

 ระดับเหรียญเงิน            59 รายการ

 ระดับเหรียญทองแดง              18 รายการ

 การแขง่ขันศลิปหตัถกรรมระดบัชาต	ิ	ครัง้ที	่64	ประจ�าปงีบประมาณ	

2557	ระหว่างวันที่		17	-	19		กุมภาพันธ์			2558		ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี

 ผลปรำกฏว่ำ  ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2                          

ได้เหรียญรำงวัล  ดังนี้

     ระดับเหรียญทอง  17  รายการ

 ระดับเหรียญเงิน             4 รายการ

 ระดับเหรียญทองแดง               3  รายการ

 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้เป็นตัวแทน

ส�ำนักงำนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรของนักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 64 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธำนี  

ได้เหรียญรำงวัล 24 เหรียญ ตำมรำยกำรดังนี้

ล�ำดับที่ รำยกำรแข่งขัน โรงเรียน คะแนน เหรียญ

1 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท�ำนองเสนำะ ภำษำไทย 
ป. 4 – ป.6

บ้ำนห้วยนกแล 80.33 ทอง

2 กำรแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล  
วิทยำศำสตร์ ป.4 – ป.6

บ้ำนห้วยนกแล 93 ทอง

3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม               
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
ป.1 – ป.3

บ้ำนแม่ระมำด
รำษฎร์บ�ำรุง

87.2 ทอง

4 กำรประกวดภำพยนตร์สั้น                                                  
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
ป.1 – ป.6

บ้ำนสันป่ำไร่ 80 ทอง

5 กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์  
ป.1 – ป.3  ศิลปะทัศนศิลป์

ชุมชน
บ้ำนท่ำสองยำง

86 ทอง
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ล�ำดับที่ รำยกำรแข่งขัน โรงเรียน คะแนน เหรียญ

6 กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” 
ป.4 – ป.6  ศิลปะทัศนศิลป์

ชุมชน
บ้ำนท่ำสองยำง

86 ทอง

7 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี 
ม.1-ม.3  ศิลปะทัศนศิลป์

บ้ำนแม่อุสุวิทยำ 82 ทอง

8 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น 
ม.1 - ม.3  ศิลปะทัศนศิลป์

ชุมชน
บ้ำนท่ำสองยำง

95 ทอง

9 กำรแข่งขันระบ�ำมำตรฐำน 
ม.1 - ม.3  ศิลปะทัศนศิลป์

ชุมชน
บ้ำนท่ำสองยำง

81.4 ทอง

10 กำรแข่งขันระบ�ำมำตรฐำน 
ป.1 - ป.6  ศิลปะทัศนศิลป์

ชุมชน
บ้ำนท่ำสองยำง

80.2 ทอง

11 กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ 
(Skit)  ม.1 - ม.3 
ภำษำต่ำงประเทศ

ป่ำไม้อุทิศ 4 87 ทอง

12 กำรแข่งขันกำรผูกเงื่อนเดินทูนของ
บนศีรษะและโยนลูกบอล  
ป.1 - ป.3  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ห้วยน้�ำนักวิทยำ 89.5 ทอง

13 กำรประกวดโครงงำนกำรออกแบบ
และเทคโนโลยี ม.1 - ม.3  หุ่นยนต์

บ้ำนป่ำค่ำใหม่ 85 ทอง

14 กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิ่น ป.4 – ป.6   
กำรงำนอำชีพ

บ้ำนแม่ระเมิง 85 ทอง

15 กำรแข่งขันท�ำอำหำรน้�ำพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ป.4 – ป.6

บ้ำนแม่ระเมิง 85.3 ทอง

16 กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง
ปฐมวัย 

บ้ำนมอเกอร์ 82 ทอง

17 กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย 
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน ป.1 – ป.6 เรียนร่วม 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม

บ้ำนหนองบัว 91.17 ทอง



72

ล�ำดับที่ รำยกำรแข่งขัน โรงเรียน คะแนน เหรียญ

18 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี 
ม.1 – ม.3   ศิลปะทัศนศิลป์

รวมไทยพัฒนำ 4 79 เงิน

19 กำรแข่งขันนำฎศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ 
ม.1 – ม.3  ศิลปะนำฏศิลป์

รวมไทยพัฒนำ 2 71.2 เงิน

20 กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ           
ป.1 – ป.6  หุ่นยนต์

บ้ำนมอเกอ 71 เงิน

21 กำรประกวดโครงงำนกำรออกแบบ
และเทคโนโลยี ป.1 – ป.6 หุ่นยนต์

อรุณเมธำ 76 เงิน

22 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ 
Impromptu Speech               
ป.4 – ป.6  ภำษำต่ำงประเทศ

ชุมชน 
บ้ำนแม่ต้ำน 
(รำษฎรบ�ำรุง)

67.33 ทองแดง

23 กำรแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee 
ม.1 – ม.3  ภำษำต่ำงประเทศ

ป่ำไม้อุทิศ 4 63 ทองแดง

24 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1 – ม.3  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

บ้ำนห้วยม่วง 69 ทองแดง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

1 นำยเทิน  แสนค�ำ ผอ.ร.ร ชุมชนบ้ำน
แม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง

หนึ่งแสนครูดี

2 นำยวรรณชัย  เหล่ำทรัพย์ ผอ.ร.ร บ้ำนแม่ระมำด
รำษฎร์บ�ำรุง

หนึ่งแสนครูดี

3 นำยสรวิชญ์  เรือนแก้ว ผอ.ร.ร.รวมไทยพัฒนำ 1 หนึ่งแสนครูดี

4 นำยวิเชษ  เย็นฉ่�ำ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 61 
(บ้ำนห้วยยะอุ)

• ผู้บริหำรใหม่หัวใจ
ไทยรัฐวิทยำ  
รำงวัลดีเด่น 
ด้ำนกำรน�ำเสนอ

• ครูดีชำยขอบ  
ประจ�ำปี 2558
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

5 นำยสุเนต  รักแก้ว ผอ.ร.ร.รวมไทยพัฒนำ 2 เหรียญลูกเสือสดุดี 
ชั้นที่ 1

6 นำงกชกร  ยอดเมือง ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่ตำวใต้ เหรียญเงิน 
กำรประกวด  
Best Practice ของ 
ผู้บริหำรโครงกำรเรียนรู้
สู่ประชำคมอำเซียน

7 นำยภิเษก  ค�ำน่ำน ผอ.ร.ร.
บ้ำนแม่อุสุวิทยำ

เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ 1

8 นำยวิมล  แปงติ๊บ ผอ.ร.ร.แม่สอด เครื่องหมำยเชิดชูเกียรต ิ
“ครุสดุดี”

9 นำงนงนุช  ชุมภูเทพ ผอ.ร.ร.ไทยรำษฎร์คีรี ทรงคุณวุฒิ 
OBEC AWARDS

ครู

ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

1 นำงสำวจินดำ  จำนะศักดิ์
ครู 

ร.ร.กลำโหมรำชเสนำ
หนึ่งแสนครูดี

2 นำงยุภำ  สำยทอง
ครู 

ร.ร ขุนห้วยห้วยบ้ำนรุ่ง
หนึ่งแสนครูดี

3 นำยเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
ครู 

ร.ร ชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง
หนึ่งแสนครูดี

4 นำงสำวมุทิตำ  ภักคินี

ครู 
ร.ร ชุมชนบ้ำนพบพระ

หนึ่งแสนครูดี

5 นำงยุพิน  ผลไม้

6 นำงรัชฎำกร  บุญมำค�ำ

7 นำงสำวสุพัฒนำ  ทวีเดช

8 นำยอ�ำพล  ผลไม้
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

9 นำงสำวแจ่มศรี  องค์กำร ครู ร.ร ชุมชน
บ้ำนแม่จะเรำบ้ำนทุ่ง

หนึ่งแสนครูดี
10 นำงสำวณฐมน  มูลแต๋น

11 นำยพัชญภณ สำรสำ ครู  ร.ร ชุมชน
บ้ำนแม่ต้ำนรำษฎรบ�ำรุง

หนึ่งแสนครูดี
12 นำงพีรยำ  แก้วเคน

13 นำงเจตสุดำ  โกสิยำภรณ์ ครู ร.ร ชุมชน
บ้ำนแม่ตำวกลำง
มิตรภำพที่ 26

หนึ่งแสนครูดี14 นำยประสิทธิ์  ปุดแดง

15 นำงสุชำดำ  บ�ำรุงแจ้ง

16 นำงฉันทนำ  มุ่นอินต๊ะ ครู 
ร.ร ไทยรัฐวิทยำ 61

หนึ่งแสนครูดี
17 นำยเสน่ห์  มุ่นอินต๊ะ

18 นำงสำวจุฑำมำศ  กลิ่นบุญ ครู 
ร.ร ไทยรำษฎร์คีรี

หนึ่งแสนครูดี
19 นำงอ�ำภำ สุระใจ

20 นำยอำทิตย์  เทพบ�ำรุง ครู ร.ร บ้ำนขะเนจื้อ หนึ่งแสนครูดี

21 นำงเพ็ญนภำ  เรือนแก้ว
ครู 

ร.ร บ้ำนขุนห้วยช่องแคบ
หนึ่งแสนครูดี

22 นำงมำรยำท  มะลิซ้อน ครู ร.ร บ้ำนค้ำงภิบำล หนึ่งแสนครูดี

23 นำงกัลป์ยกร  กำญจนรำช
ครู ร.ร บ้ำนเจดีย์โคะ หนึ่งแสนครูดี

24 นำงเกษมณี  เหลือสุข

25 นำยทวีสิน  อุดมทรัพย์

ครู ร.ร บ้ำนเจดีย์โคะ หนึ่งแสนครูดี

26 นำยมำนะ  รุ่งคีรี

27 ว่ำที่ร้อยตรีวรวิทย์  เรืองโรจนชัย

28 นำงสำวศิริพร  ใจใส

29 นำยสุพัฒน์  สุริยะวงศ์

30 นำงอรวรรณ สุวรรณค�ำพันธุ์

31 นำยธนำกร  สีหมื่น ครู ร.ร บ้ำนช่องแคบ หนึ่งแสนครูดี

32 นำงศรีวรรณ  บุญสิงห์ ครู ร.ร บ้ำนเซอทะ หนึ่งแสนครูดี
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

33 นำงธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง

ครู ร.ร บ้ำนท่ำอำจ หนึ่งแสนครูดี34 นำงสำวปริศนำ  อินทรวงษ์

35 นำงสิริรัตน์  สุขโข

36 นำยอุดม  บูลย์ประมุข
ครู 

ร.ร บ้ำนทุ่งมะขำมป้อม
หนึ่งแสนครูดี

37 นำงนลินี  อำสำรักไพร

ครู ร.ร บ้ำนปูเต้อ หนึ่งแสนครูดี38 นำงเบญญำภำ  สุวรรณประเสริฐ

39 นำงศรำรัตน์  ยศวงค์

40 นำยปติศักดิ์  ดอนค�ำเพ็ง
ครู ร.ร บ้ำนพะเด๊ะ หนึ่งแสนครูดี

41 นำยพงษ์อนันต์  ค�ำน่ำน

42 นำงกลอยใจ  เรืองปรีชำ

ครู ร.ร บ้ำนแม่กำษำ หนึ่งแสนครูดี43 นำงชลธิชำ  ลั้วสมบูรณ์

44 นำยนุกูล  ลั้วสมบูรณ์

45 นำงจีรำภรณ์  ใหม่แดงเถิน ครู ร.ร บ้ำนแม่กุหลวง หนึ่งแสนครูดี

46 นำงบุญเลื่อน  มั่นเหมำะ ครู ร.ร บ้ำนแม่กุเหนือ หนึ่งแสนครูดี

47 นำงสำวมยุรำ  คุฒแก้ว ครู ร.ร บ้ำนแม่โกนเกน หนึ่งแสนครูดี

48 นำงชลลดำ  เข็มทอง
ครู ร.ร บ้ำนแม่ตำว หนึ่งแสนครูดี

49 นำงญำนี  ปัญจำนนท์

50 นำงสำวเสำวลักษณ์  จันตำ ครู ร.ร บ้ำนแม่ตำว หนึ่งแสนครูดี

51 นำงสำวจอมขวัญ  ใจยอด
ครู ร.ร บ้ำนแม่ตำวใต้ หนึ่งแสนครูดี

52 นำยสมพล  รัตนมณีแดง

53 นำงเกสร  นำควังไทร ครู 
ร.ร บ้ำนแม่ตำวแพะ

หนึ่งแสนครูดี
54 นำงมำลินี  ฟองจำงวำง

55 นำงสำวสุดำรัตน์  วันทอง ครู ร.ร บ้ำนแม่ตำวใหม่ หนึ่งแสนครูดี

56 นำงสำวภิลัยพร  ฉิมพำลี ครู ร.ร บ้ำนแม่ปะ หนึ่งแสนครูดี
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

57 นำงวชิญำ  ปรำบพำล ครู ร.ร บ้ำนแม่ปะ หนึ่งแสนครูดี

58 นำงสำวพัณฒ์นิตำ  ปุ๊ดทำ ครู ร.ร บ้ำนแม่ปะใต้ หนึ่งแสนครูดี

59 นำงสำวผกำวดี  ท�ำลี้
ครู 

ร.ร บ้ำนแม่ระมำดน้อย
หนึ่งแสนครูดี60 นำงรัตนำ  ขัตสีสกุล

61 นำยสมศักดิ์  ทำหว่ำงกัน

62 นำงนิฎตินำฎ  จันทร์โท
ครู ร.ร บ้ำนแม่ระมำด

รำษฎร์บ�ำรุง
หนึ่งแสนครูดี

63 นำยธนศักดิ์  ซิโน

ครู ร.ร บ้ำนแม่ระเมิง หนึ่งแสนครูดี64 นำงสำววรรณวิสำข์  สีเท่ำ

65 นำงสำวอรุณี  สิงห์ใจมำ

66 นำยธีรวิทย์  กวดขัน
ครู ร.ร.บ้ำนแม่สลิด

หลวงวิทยำ
หนึ่งแสนครูดี

67 นำยเจริญ  ธีระสิริวงษ์
ครู ร.ร.บ้ำนร่มเกล้ำ 2 หนึ่งแสนครูดี

68 นำยสุพิศ  ค�ำมูล

69 นำงสำวนพกำญจน์ มั่นอ่วม ครู ร.ร.บ้ำนวำเล่ย์ หนึ่งแสนครูดี

70 นำงพัชรินทร์ภำณ์  บุญเชิด
ครู ร.ร.บ้ำนสันป่ำไร่ หนึ่งแสนครูดี

71 นำงสำวสำวิตรี  สิงห์ครำม

72 นำงสุปรีญำ  ศรีหำบุตร ครู ร.ร.บ้ำนหนองหลวง หนึ่งแสนครูดี

73 นำยวัลลภ  แสงสว่ำง ครู ร.ร บ้ำนห้วยนกกก หนึ่งแสนครูดี

74 นำงสำวดวงดำว  สิงหำทำ
ครู ร.ร.บ้ำนห้วยนกแล หนึ่งแสนครูดี

75 นำงเสำวนีย์  ศรีพิทักษ์

76 นำงสำวชมเดือน  แก้วปัญญำ
ครู ร.ร.บ้ำนห้วยบง หนึ่งแสนครูดี

77 นำยผดุง  ภักดี

78 นำงสำวณัฐภรณ์  หม่อนกันทำ
ครู ร.ร.บ้ำนห้วยม่วง หนึ่งแสนครูดี

79 นำงมำนัสพร  จักษุ
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

80 นำงอนุลักษณ์  แก้ววรรณ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยม่วง หนึ่งแสนครูดี

81 นำงศศิธร  พิสัยกุล ครู ร.ร.บ้ำนห้วยไม้แป้น หนึ่งแสนครูดี

82 นำงวรรณภำ  กัลปพฤกษ์ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยหินฝน หนึ่งแสนครูดี

83 น.ส.จุฬำรัตน์  แสนเมืองอินทร์
ครู ร.ร บ้ำนหัวฝำย หนึ่งแสนครูดี

84 นำงชฎำ  ตัวละมูล

85 นำงกนกจันทร์  หลอมทอง

ครู ร.ร. ป่ำไม้อุทิศ 4 หนึ่งแสนครูดี

86 นำงสำวกฤษณำ  โลหกำรก

87 นำงสำวรวินท์อร  เมืองง้ำ

88 นำงวณิสำ  ถิ่นทัพไทย

89 นำงสำวศุภิสรำ  บรรพศรี

90 นำงสำวสุพิศ  ศรีบัว

91 นำงอัญชลี  ธ�ำรงรัฐกุล

92 น.ส.จันทรทิมำ  บุญซะจำย ครู 
ร.ร.รวมไทยพัฒนำ 3

หนึ่งแสนครูดี
93 นำยภคภูมิ  บุศย์ค�ำ

94 นำยไพสำร  พิมพ์ชำติ ครู 
ร.ร.รวมไทยพัฒนำ 5

หนึ่งแสนครูดี
95 นำงมะลิ  กุยสุวรรณ

96 นำยประเสริฐ  เอนกลำง ครู 
ร.ร ห้วยน้�ำนักวิทยำ

หนึ่งแสนครูดี
97 น.ส.แสงจันทร์  แสนวงค์

98 นำงอำจิณ  ใจโปร่ง ครู ร.ร สำมัคคีวิทยำ หนึ่งแสนครูดี

99 นำยณัฐพล  เตชะพลี

ครู ร.ร.อรุณเมธำ หนึ่งแสนครูดี100 นำงรัชนี  เกสรพรม

101 นำงสำวสุมำลี  สว่ำงทิตย์

102 นำงกรรณิกำ  ค�ำเขื่อน
ครู ร.ร ภัทรวิทยำ หนึ่งแสนครูดี

103 นำงกัลยำ  มุสิทธิ์มณี
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

104 นำยจักรพงศ์  ธรรมใจ

ครู ร.ร ภัทรวิทยำ หนึ่งแสนครูดี

105 นำยณัฐพล  สุจพันธ์

106 นำยพีรพัฒน์  เฮิงโม

107 นำงมีนำ  ทรรศนะปัญญำ

108 นำงรัตนำ  ศรีค�ำลือ

109 นำงวิรำรัตน์  ศรีรมย์

110 นำงสุภำพร  แสงทอง

111 นำงโสรยำ  ธรรมใจ

112 นำงกฤติยำ  สำยสุภำเทพ

ครู ร.ร.รำษฎร์วิทยำ 
(ตี่มิ้ง)

หนึ่งแสนครูดี

113 นำยเกียรติศักดิ์  สีขำว

114 นำงจันทร์เพ็ญ  แก่นคูณ

115 นำงดวงทิพย์  ศรีจันทร์

116 นำยทองสุข   มูลตรีสำ

117 น.ส.เบญจพร  มูลเจริญพร

118 นำงประภำศร  ปัญญำวงศ์

119 นำยพรศักดิ์  แสนใส

120 นำงพัชรียำ  แก้วประดิษฐ์

121 นำงสำวรัตติรส  พวงเงิน

122 นำยอดุลย์  เทศสำย ครู ร.ร บ้ำนแม่วะหลวง

• ครูเจ้ำฟ้ำกรม
หลวงนรำธิวำสรำช
นครินทร์ รุ่นที่ 7

• OBEC AWARDS

123 นำงยุพิน  สุขมำ ครู ร.ร. บ้ำนแม่ตำวใต้ ครูผู้สอนดีเด่น

124 นำงสำวศรีไพร  ใจยำ ครู ร.ร. บ้ำนแม่โกนเกน ครูผู้สอนดีเด่น

125 นำงสำวสุพิศ  ศรีบัว ครู ร.ร ป่ำไม้อุทิศ 4 ครูผู้สอนดีเด่น
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

126 นำยเอกชัย  พันธุลี ครู ร.ร.บ้ำนวังตะเคียน ครูผู้สอนดีเด่น

127 นำยชัยวัฒน์  เทียนนำวำ
ครู ร.ร.ชุมชน

บ้ำนแม่ตำวกลำง
มิตรภำพที่ 26

ครูผู้สอนดีเด่น
สำระกำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี

128 นำงสำววำสนำ  สำเลิศ ครู ร.ร. ไทยรัฐวิทยำ 61 
(บ้ำนห้วยยะอุ)

• ครูดีไม่มีอบำยมุข
• OBEC AWARDS

129 นำงสำวศุภรดำ  เมืองแก้ว ครูดีไม่มีอบำยมุข

130 นำงพิไลวรรณ  ศรีจริยำ ครู ร.ร.บ้ำนขะเนจื้อ ครูภำษำไทยดีเด่น

131 นำงจำรึก  พลำยชุม ครู ร.ร ร่มเกล้ำ 2

OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ ด้ ำนกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ชั้ น เ รี ย น 
วิชำบูรณำกำรเหรียญทอง
อันดับ 1 และเหรียญเงิน

132 นำยศิริชัย  ศิริ ครู ร.ร ร่มเกล้ำ 2

OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำกลุ่ มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เ พื่ อ ก ำ ร เรี ย นก ำ ร สอน                
เหรียญเงิน

133 นำยเจริญ  ธีระสิริวงษ์ ครู ร.ร ร่มเกล้ำ 2

OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ
กลุม่สำรกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่ง
ประเทศ 
ดำ้นนวฒักรรมแลเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน

134 นำงสำวท�ำนอง  แพนมะณี รวมไทยพัฒนำ 3

OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ด้ำนบริหำรจัดกำร
รำงวัลเหรียญทอง
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ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง / โรงเรียน รำงวัล

135 นำยสุริยัน  อนุวงค์ รวมไทยพัฒนำ 3

OBEC AWARDS 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้
วิทยำศำสตร์         
ด้ำนวิชำกำร 
รำงวัลเหรียญทอง

136 นำงพัชรำ อังกูรขจร ร.ร บ้ำนแม่ละเมำ

รำงวัลยอดเยี่ยมระดับ
ประเทศ 
ประเภท “ครูผู้สอน”
ที่เป็นแบบอย่ำงใน
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน

โรงเรียน

ที่ โรงเรียน รำงวัล

1 บ้ำนแม่ปะ โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร ในปีงบประมำณ 2558

2
ชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำง
มิตรภำพที่ 26

• สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ 
กำรบ ริหำร จัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ปี 2558

• รำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส. ดีเด่น ปี 2558

3
ไทยรัฐวิทยำ 61 
(บ้ำนห้วยยะอุ)

• โรงเรยีนคณุภำพมำตรฐำนกจิกรรมวทิยำศำสตรส์�ำหรบัเดก็
ปฐมวัยปี  2557-2559 จำก สสวท.

• กำรประกวดนำฎศิลป์พื้นบ้ำนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ
กลุ่มสี่แคว จำก มูลนิธิไทยรัฐ

• โร ง เรี ยนดี เ ด่ นกำรสอนรำยวิ ชำสื่ อมวลชน ศึกษำ  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำกลุ่มสี่แคว จำก มูลนิธิไทยรัฐ

4 บ้ำนแม่ตำวใต้

• สถำนศึกษำต้นแบบพัฒนำหลักสูตรแคดเมียมศึกษำ             
ปี 2558  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสำธำรณสุข

• โรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดบัดมีำก ของกลุม่ลุม่น้�ำเมยประจ�ำ
ศูนย์อนำมัยที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสำธำรณสุข
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ที่ โรงเรียน รำงวัล

4
(ต่อ)

บ้ำนแม่ตำวใต้
• รับป้ำยพระรำชทำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

ประเทศไทย ปี 2557-2560 จำก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

5 บ้ำนขะเนจื้อ
โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสหกรณ์ 
จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์

6 บ้ำนแม่อุสุวิทยำ โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำก สพฐ.

7 บ้ำนไม้กะพง บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จำก สพฐ.

8 บ้ำนแม่กลองเก่ำ
• กิจกรรมเนื่องในวันสถำปนำยุวกำชำดไทย จำก สพฐ.
• โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีกำรปฏิบัติเป็นเลิศ จำก สพฐ.

9
ชุมชนบ้ำนแม่จะเรำ
บ้ำนทุ่ง

สถำนศึกษำดีเด่นทำงวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบ้ำน ประจ�ำปี 2558 จำก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

10
ชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน              
(รำษฎรบ�ำรุง)

ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ 
จำกกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย

11 บ้ำนสันป่ำไร่
รำงวัลเธอคือแรงบันดำลใจ รำงวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
จำกส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร

12 ป่ำไม้อุทิศ 4
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
จำก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

13 แม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง

ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “สถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำ
คุณธรรมพ้ืนฐำน 8 ประกำร ระดับดีเด่น” โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทยในสถำนศึกษำ 
ประจ�ำปี 2558 จำกส�ำนักงำนปลัด กระทรวงศึกษำธิกำร

นักเรียน

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน รำงวัล

1 ด.ญ.ม่ำนฟ้ำ  รักชำวเขำ
บ้ำนแม่อุสุวิทยำ

นักเรียนคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่น2 นำงสำวสุวณี  ไพรวิโรจน์



ตำมภำรกิจ
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

 นอกจำกกำรขบัเคลือ่นกลยทุธ์ตำมนโยบำยแล้ว  ในส่วนของภำรกจิ

ประจ�ำกลุ่มต่ำง ๆ  ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก  เขต  2  

ได้ด�ำเนินงำนโดยมีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้

 ในปีงบประมำณ 2558 กลุ่มนโยบำยและแผน มีผลกำรด�ำเนินงำน

โดยสรุปดังนี้

 1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. ปีงบประมำณ 2558

ล�ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ

1 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 64,106,200

2 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์/โรงอำหำร / โรงฝึกงำน 4,544,000

3 ก่อสร้ำงส้วม 1,056,000

4 ก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 9,594,000

5 ก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรียน 4,916,000

6 ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ / ลำนอเนกประสงค์ 875,000

7 ปรับปรุง / ซ่อมแซมไฟฟ้ำ 2,430,500

8
ปรับปรุง / ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น

24,149,700

9 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 19,473,510

10 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 32,222,308

11 ค่ำตอบแทนอัตรำจ้ำง 64,138,250

กลุ่มนโยบำยและแผน

82

ส่วนที่ 4



ล�ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ

12 นักเรียนพักนอน 46,848,960

13 กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 186,142,640

14 ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 17,924,500

รวม 478,421,568

 2.  กำรขอสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อบริหำรจัดกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก  

เขต 2 และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมำณ 8,239,000 บำท

 3. จดัประชมุคณะกรรมกำรเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำตำก  เขต 2 

ในปีงบประมำณ  2558  จ�ำนวน  3 ครั้ง  

 โดยมีสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประชุมดังนี้

สำระส�ำคัญ
1. รำยงำนผลกำรนเิทศ ตดิตำมและประเมนิผลโรงเรยีนในสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2

2. ประกำศส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 
เขต 2  ปีกำรศึกษำ 2558

3. ประกำศคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558

4. กำรเพิ่มจ�ำนวนนักเรียน

5. กำรอนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ป.2)                
จ�ำนวน 7 ครอบครัว  นักเรียน 7 รำย

6. กำรอนญุำตจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนโดยครอบครวั (ป.1) ประจ�ำปกีำรศกึษำ 2558            
จ�ำนวน 12 ครอบครัว  นักเรียน 15 รำย

7. กำรใช้เงินเหลือจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 ครั้งที่ 1 งบด�ำเนินงำน  
จ�ำนวน 319,000 บำท

8. กำรใช้เงินเหลือจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2558 ครั้งที่ 2 งบด�ำเนินงำน จ�ำนวน 
887,833 บำท

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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สำระส�ำคัญ

9. กำรใชเ้งนิเหลอืจ่ำย ประจ�ำปงีบประมำณ 2558 งบลงทนุ จ�ำนวน 1,322,794 บำท

10. กำรอนุมัติเป็นหลักกำร กรณีมีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ 
2558 เพิ่มเติม ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จะด�ำเนิน
กำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณที่เหลือจ่ำยดังกล่ำว  เพื่อน�ำไปเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือแก้ปัญหำ
จ�ำเปน็เรง่ดว่นของสถำนศกึษำ แลว้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 2 ทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป

11. ประกำศคณะกรรมกำรคเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เรื่อง ให้ผู้
ปกครองสง่เดก็ทีม่อีำยถุงึเกณฑก์ำรศกึษำภำคบงัคับเขำ้เรยีนในสถำนศึกษำ และ
บัญชีแนบท้ำยประกำศ (เขตบริกำรในกำรรับนักเรียน) แบบ พฐ.07

12. ประกำศคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 เรื่อง กำร
จดัสรรโอกำสเขำ้ศกึษำตอ่ระหวำ่งสถำนศกึษำทีอ่ยูใ่นเกณฑก์ำรศึกษำภำคบงัคับ
และบัญชีแนบท้ำยประกำศ (รำยชื่อสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น) แบบ พฐ.08

 4.  จดัท�ำแผนปฏบิตักิำรประจ�ำปี ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถม

ศึกษำตำก เขต 2 และให้โรงเรียนจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี จ�ำนวน 117  

โรงเรียน  

 5.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำตำก เขต 2 ,จดัท�ำคูมื่อประเมินสถำนศึกษำ ประจ�ำปีงบประมำณ 

2558 และเก็บข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตำมก�ำหนดเวลำ

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์

 ในปีงบประมำณ 2558 กลุ ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์

มีผลกำรด�ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้

 1. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2558 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  

293,850,715 บำท สรุปดังนี้
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ที่
รำยกำร

งบประมำณ
งบประมำณ เบิกจ่ำย

ก่อหนี้ผูกพัน
(PO)

คงเหลือ ร้อยละ

1 งบบุคลำกร 29,896,620 29,284,172 - 612,448 97.95

2 งบด�ำเนินงำน 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 งบกลำง 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. บริกำรสวัสดิกำร  One  Stop  Service  ดังนี้
 ข้าราชการ		แยกเป็น

• ค่ำรักษำพยำบำล จ�ำนวน 1,589 รำย  
เป็นเงินงบประมำณ    2,700,437.25 บำท

• ค่ำกำรศึกษำบุตร     จ�ำนวน     766 รำย  
เป็นเงินงบประมำณ    3,152,059.56 บำท

 ข้าราชการบ�านาญ		แยกเป็น
• ค่ำรักษำพยำบำล    จ�ำนวน  397 รำย   

เป็นเงินงบประมำณ      618,039.50 บำท
• ค่ำกำรศึกษำบุตร    จ�ำนวน 86 รำย   

เป็นเงินงบประมำณ      284,775 บำท
 3. สรุปผลค่ำใช้จ่ำยงำนยำนพำหนะเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ 
2556 - 2558

ที่ รำยกำร

งบประมำณ

2556 2557 2558

ลิตร บำท ลิตร บำท ลิตร บำท

1 น้�ำมันเชื้อเพลิง 11,342 390,981 13,277.50 450,913 13,322.11 395,096

2
ค่ำซ่อมบ�ำรุงรักษำ
รถยนต์

- 298,040 - 330,000 - 357,199.57

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 4. สรุปค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ 2557 - 

2558 

ที่ รำยกำร
งบประมำณ

เพิ่ม/ลด
2557 2558

1 ค่ำไฟฟ้ำ 721,407.65 743,987.47 +22,579.82

2 ค่ำน้�ำประปำ 2,568 2,568 -

3 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 44,940 44,940 -

4 ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 32,152.12 30,900.65 -1,251.47

5 ค่ำโทรศัพท์ส�ำนักงำน 35,479.86 29,191.05 -6,288.81

6 ค่ำไปรษณีย์ 165,735 155,364 -10,371

รวม 1,002,282.6 1,006,951.1 +4,668.5

 1. กำรรับ – ส่งเอกสำรระบบ My - office  ปีงบประมำณ  2558

ที่ รำยกำร
ฉบับ

2558

1

เอกสำรระบบ My - office ภำยในส�ำนักงำน

• รับหนังสือรำชกำร 23,871

• ส่งหนังสือรำชกำร 5,036

 2. สถิติกำรใช้ห้องประชุมประจ�ำปีงบประมำณ 2558

  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   จ�ำนวน   227 ครั้ง

  ห้องประชุมทีลอซู  จ�ำนวน   203  ครั้ง

 3. งำนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร  สวัสดิภำพในสถำนศึกษำ

  3.1   ออกหนังสือรับรองเงินเดือน กบข. 

กลุ่มอ�ำนวยกำร
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   จ�ำนวน   5  รำย

   โครงกำรบ้ำน ธอส.  จ�ำนวน  29  รำย

  3.2   จัดท�ำโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู

• ออกหนังสือรับรองเงินกู้โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย

ชีวิตครู 1 รำย

• ออกหนังสือรับรองเงินเดือนกู้อเนกประสงค์ 

กรุงไทยให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด  

332 รำย

 ในปีงบประมำณ 2558 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีผล 

กำรด�ำเนินงำน  โดยสรุปดังนี้

 1. กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตำก เขต 2 แยกตำมหลักสูตรดังนี้

ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (ATC) ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (BTC)

ปี 2556

(คน)

ปี 2557

(คน)

ปี 2558

(คน)

ปี 2556

(คน)

ปี 2557

(คน)

ปี 2558

(คน)

309 - 103 135 220 -

 2. โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลพระรำชทำน ในรอบ 10 ปี 

(พ.ศ. 2549 –  2558) จ�ำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

 1)  โรงเรียนรำษฎร์วิทยำ ปี  พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ.  2555

 2)  โรงเรียนเทศบำลวัดดอนแก้ว ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2552

 3)  โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง  ปี  พ.ศ. 2552

 4)  โรงเรียนเทศบำลวัดชุมพลคีรี ปี พ.ศ. 2556

 3. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำน ในรอบ 10  ปี 

(พ.ศ. 2549 - 2558)  ดังนี้

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 1) โรงเรียนภัทรวิทยำ   ปี พ.ศ. 2549

 2) โรงเรียนบ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2553

 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558

 1) โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ

 5. โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำมกฎหมำยดีเด่น  

 ระดับประถมศึกษำ

 1) โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพที่ 26 

 6. โครงกำร “กำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค 

และภัยสุขภำพในกลุม่วยัเรยีน และเด็กเลก็ (อำหำรเปน็พษิ โรคมอื เทำ้ ปำก 

บุหรี่ แอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กจมน้�ำ)

 1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ 5 

 2) โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ

 3) โรงเรียนบ้ำนเจดีย์โคะ

 7. ทุนกำรศึกษำประเภทต่ำงๆ ประจ�ำปี 2558 ดังนี้

ที่ ชื่อทุนกำรศึกษำ
จ�ำนวน 
(ทุน)

รำยกำร
รวมเป็น

เงิน

1
ทุนกำรศึกษำโครงกำร                 
”สยำมสไมล์ ปันน้�ำใจน้อง
เรียน”

1
ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
ทุนละ 3,000 บำท

3,000

2 ทุนกำรศึกษำมูลนิธิคุณพุ่ม 31 ทุนละ 5,000 บำท 155,000

3
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อ
เยำวชนในพระบรมรำชินูปถัมภ์

1 ทุนละ 3,000 บำท 3,000

4

โครงกำรน้�ำพระทัยสมเด็จพระ
สังฆรำชประทำนอุปถัมภ์ทุน
กำรศึกษำเยำวชนของชำติผู้
ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557

9 ทุนละ 3,000 บำท 27,000

5
ทุนกำรศึกษำส�ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำยที่

1 ทุนละ 2,000 บำท 2,000
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ที่ ชื่อทุนกำรศึกษำ
จ�ำนวน 
(ทุน)

รำยกำร
รวมเป็น

เงิน

5
(ต่อ)

สนใจเรียนทำงสำยวิทยำศำสตร์ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557 ใน
มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำ
อยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำ
ร�ำไพพรรณี

6
ทุนกำรศึกษำมูลนิธิเขมไชย รสำ
นนท์

5 ทุนละ 3,000 บำท 15,000

7 ทุนยุวพัฒน์ ปีกำรศึกษำ 2558

สำยอำชีพ 
1  ทุน

สำยสำมัญ 
1 ทุน

สำยอำชีพ ทุนละ 
14,000 บำท/ปี
สำยสำมัญ ทุนละ 
7,000 บำท /ปี

21,000

8
ทุนอุดหนุนเพื่อโครงกำรด้ำน
กำรกุศลของสมำคมรำชกรีฑำ
สโมสร

3 โรงเรียน
โรงเรียนๆ ละ 
10,000 บำท

30,000

รวม 256,000

 สิทธิในกำรเข้ำถึงเรื่องของโอกำสทำงกำรศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้ด�ำเนินกำรจัดให้มีรูปแบบของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึงและหลำกหลำย เช่น ห้องเรียนสำขำของ
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ตำมหย่อมบ้ำนในพื้นที่ภูเขำสูงและทุรกันดำร, กำรร่วมมือ
กำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรศำสนำ, ควำมร่วมมือกับองค์กรเอกชน, กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร, กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคละชั้นฯลฯ 
ตลอดจนถึงกำรจัดท�ำป้ำยประชำสมัพันธ์รับนกัเรยีน 3 ภำษำ คอื ภำษำไทย 
ภำษำเมยีนมำร ์ภำษำองักฤษ  ส�ำหรบัในด้ำนของกำรดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
ได้มีกำรจัดต้ังศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.
ชน.สพป.ตำก เขต 2) ได้ด�ำเนินกำรในกำรคุ้มครองสิทธิในด้ำนของกำร 

กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
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ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมกำรศึกษำ, กำรถูกกระท�ำควำมรุนแรง หรือกำรถูก

ล่วงละเมิดทำงเพศ ผลกำรด�ำเนินงำนที่เป็นกรณีส�ำคัญ ดังนี้ 

 กรณีเด็กนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 1 รำย (ปัจจุบันคดีควำม

สิ้นสุดแล้วได้ศึกษำต่อที่โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 55), ท้องก่อนวัย 

อันควร 1 รำย (ได้จบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว), ถูกลักพำตัว 1 รำย  

(ได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่ำงปลอดภัย)

 กรณีเส่ียงทำงเพศ อำศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงกลำงป่ำไร่มัน 1 รำย  

(สพป.ตำก เขต 2 ได้ร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดตำก เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปเรียนต่อที่โรงเรียนรำชประชำ 

นุเครำะห์ 55 ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558) ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบ 

กำรแจ้งเหตุและกำรรำยงำนผ่ำนระบบ LINE, รำยงำนผ่ำนเว็บไซต์  

สพป.ตำก เขต 2 และโทรศัพท์

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้ให้ควำม
ส�ำคญัของกำรเรยีนตอ่ของนกัเรยีน ในเขตพืน้ที ่5 อ�ำเภอชำยแดนของจงัหวดั
ตำก โดยมีกำรขยำยช่วงชั้นให้กับโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
5 โรงเรียน เพ่ือรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้ให้เข้ำเรียนได้อย่ำงทั่วถึง จนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
อีกทั้งยังมีส่งเสริมให้หน่วยงำนกำรศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในเร่ืองของ 
อำชีพ ได้มีกำรแนะแนว และ Open House เช่น วิทยำลัยกำรอำชีพ,  
วิทยำลัยกำญจนำภิเษกช่ำงทองหลวง, วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ, 
วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล, วิทยำลัยเทคนิค โดยมีนักเรียนเข้ำเรียนต่อ
สำยอำชีพ จ�ำนวน 327 คน
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้จัดให้มี
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ และมีกำรจัดให้มี open House ให้กับ

กำรส่งเสริมกำรเรียนต่อของนักเรียน
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นักเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้
เข้ำเยี่ยมชม
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้จัดท�ำ
โครงกำรเรยีนรว่มหลกัสตูรอำชีวศกึษำและมธัยมศกึษำตอนปลำย (ระบบทวิ
ศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ	สาขาที่เปิดเรียนร่วม		ทวิศึกษา	 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�ำนวน 19 คน 

2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4	สาขาที่เปิดเรียนร่วม	ทวิศึกษา	
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�ำนวน 28 คน

3. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา	สาขาที่เปิดเรียนร่วม	ทวิศึกษา	
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�ำนวน 25 คน 

4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา	สาขาที่เปิดเรียนร่วมทวิศึกษา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�ำนวน 24 คน  และสำขำช่ำงยนต์  
จ�ำนวน 28 คน

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้มีกำร
ตรวจสอบเด็กที่เกิดในปี 2550 – 2554 โดยมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ปกครองท้องที่ เพื่อคัดกรองข้อมูลจำก ทร.14 เพื่อจัดท�ำเป็นข้อมูลติดตำม
นักเรียนว่ำ เด็กได้เข้ำเรียนครบทุกคนหรือไม่ โดยสภำพกำรณ์ปกติของ
โรงเรยีนจะมเีดก็ไรส้ญัชำตทิีอ่พยพจำกประเทศพมำ่ เข้ำเรียนซึง่คนกลุ่มน้ีจะ
เป็นกลุ่มคนที่อพยพไปมำระหว่ำงประเทศ ส่งผลต่ออัตรำกำรออกกลำงคัน 
ส�ำหรับนักเรียนไร้สัญชำติ เข้ำเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร
ศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ในปีกำรศึกษำ 2557 คิดเป็นร้อยละ 18.89 
ส�ำหรับอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2556 มีจ�ำนวน  
231  คน จำกนักเรียนทั้งหมด 46,248 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมเข้ำเรียน 

กำรลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน 

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 จำกกำรที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ติดตำมและ
ประเมนิผลส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำในกำรด�ำเนนิงำนดำ้นโอกำสทำงกำร
ศกึษำทำงระบบอเิล็กทรอนกิส์(Electronic Monitoring and Evaluation System 
: e-Mes) ปีงบประมำณ 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำดำ้นกำรใหบ้รกิำรกำรศกึษำ
อย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม และเท่ำเทียมกันแก่ประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่ม โดยจำก
ผลกำรรำยงำน ผลปรำกฏว่ำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 
เขต 2 เป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีอัตรำนักเรียนออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 
2556 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2555 มำกที่สุด คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 และ
เป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีอัตรำออกกลำงคันในระดับประถมศึกษำ ปีกำร
ศึกษำ 2556 มำกที่สุด คือ มีอัตรำออกกลำงคันมำกถึงร้อยละ 2.42 (ที่มำ : 
รำยงำนกำรตดิตำมและประเมนิผลส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำในกำรด�ำเนนิ
งำนด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ�ำปีงบประมำณ 
2557)  โดยส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ได้จัดท�ำ
วิธีกำรแก้ปัญหำข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน ท�ำให้มีอัตรำกำรออกกลำงคัน
ของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ซึ่งเปรียบเทียบอัตรำ 
กำรออกกลำงคันของปี 2556 ลดลงถึงร้อยละ 1.93

 1 กำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ปีงบประมำณ  2558

ระดับกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน)

รวม ชำย หญิง
ปริญญำเอก 4 3 1

ปริญญำโท 521 192 329

ปริญญำตรี 1,338 444 894

ต่�ำกว่ำปริญญำตรี 4 4 -

1,867 643 1,224

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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 2. ข้อมูลกำรจัดท�ำบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

    	ปีงบประมาณ		2557		มีผู้มารับบริการท�าบัตร		จ�านวน	757		ใบ

	 				ปีงบประมาณ		2558		มีผู้มารับบริการท�าบัตร		จ�านวน	623		ใบ

 3.  จ�ำนวนผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประจ�ำปี พ.ศ.  

2557 ได้รับพระรำชทำนเมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2557 ดังนี้

รำยกำร
ชั้นตรำ รวม

บ.ม บ.ช จ.ม ต.ม ต.ช ท.ม ท.ช ป.ม ร.จ.พ (คน)

ข้ำรำชกำรครู/                 

พลเรือน

- - - 16 18 12 13 2 3 64

ลูกจ้ำงประจ�ำ - - - - - - - - - -

พนักงำนรำชกำร - 1 - - - - - - - 1

 4.  ขอ้มลูขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ   (ในส�ำนกังำนเขตฯ)   

ปีงบประมำณ 2557 – 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

ที่ ต�ำแหน่ง
กรอบอัตรำ

ตำมโครงสร้ำง

ปีงบประมำณ

2557

ปีงบประมำณ

2558

1 ผอ. สพป.ตำก เขต 2 1 1 1

2 รอง ผอ. สพป.ตำก เขต 2 10 11 8

3 จบห.กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2 2 -

4 ศึกษำนิเทศก์ 28 18 15

5 บุคลำกรตำมมำตรำ 38 ค.(2) 67 40 45

 5.  ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ใน

ปีงบประมำณ 2558 มีกำรบรรจุข้ำรำชกำรครู จ�ำนวน  8  ครั้ง  ข้ำรำชกำรครูที่

ได้รับบรรจุ  จ�ำนวน  169  คน

 6.  ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 2 ในปงีบประมำณ 

2558 จัดกำรประชุม อ.ก.ค.ศ.  จ�ำนวน  10 ครั้ง โดยมีสรุปผลกำรด�ำเนินกำร

ประชุมดังนี้

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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สรุปสำระส�ำคัญ จ�ำนวนรำย

1.   กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่ำนกำรประเมินให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ ศศ. 1

137 รำย

2.   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต�ำแหน่งผู้บริหำร

8 รำย

3.   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต�ำแหน่งครูผู้สอน

605 รำย

4.   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ช่วย
รำชกำร

10 รำย

5.   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำย้ำยสับ
เปลี่ยน

4 รำย

6.   อนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะช�ำนำญกำรพิเศษ

38 รำย

7.   อนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะช�ำนำญกำร

30 รำย

8.  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

3,859 รำย

9.   กำรก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

5 รำย

10. กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต�ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

169 รำย

11. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโอนไป
ต่ำงสังกัด

2 รำย

12. กำรปรับปรุงและกำรก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตรำเงิน
เดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

122 รำย

13. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต�ำแหน่งครู
ผู้ช่วย

1,787 รำย

14. กำรด�ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

5 รำย
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6 

เปรียบเทียบปีการศึกษา	2556	-	2557

 จำกกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ซึ่งเป็นกำรประเมินโดย

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) ดังนี้           

 จำกตำรำงและแผนภูมิ พบว่ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 

2556 และ ปีกำรศึกษำ 2557  มีกำรประเมินครบทุกวิชำ คือ ภำษำไทย  

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สขุศกึษำและพลศึกษำ  ศลิปะ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ีปกีำรศกึษำ 

2557 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2556 จ�ำนวน 5  กลุ่ม

สำระวชิำฯ ดงันี ้วชิำภำษำไทย, วชิำสงัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม, วชิำ

ภำษำอังกฤษ, วิชำวิทยำศำสตร์ และวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

 ในปีกำรศึกษำ 2557 วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีมีค่ำเฉล่ีย

สูงสุด คือ 50.46 วิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุด 28.53

กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 

เปรียบเทียบปีการศึกษา	2556	-	2557

 จำกกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ซึ่งเป็นกำรประเมินโดย

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) ดังนี้           

 จำกตำรำงและแผนภูมิ พบว่ำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปีกำรศึกษำ 

2556 และปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรประเมินครบทุกวิชำ คือ ภำษำไทย 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สขุศกึษำและพลศึกษำ ศลิปะ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ปกีำรศกึษำ 

2557 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2556 จ�ำนวน 3 กลุ่ม

สำระวิชำฯ ดังนี้ วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม, วิชำคณิตศำสตร์ 

และวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

 ในปกีำรศกึษำ 2557 วชิำสขุศกึษำ และพลศกึษำมคีำ่เฉลีย่สงูสดุ คอื 

53.03 วิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุด คือ 25.60
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 

เปรียบเทียบปีการศึกษา	2556	-	2557

 จำกกำรจัดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ซึ่งเป็นกำรประเมินโดย

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) ดังนี้           

 จำกตำรำงและแผนภูมิ พบว่ำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 

2556 และ ปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรประเมินครบทุกวิชำ คือ ภำษำไทย 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สขุศกึษำและพลศกึษำ ศลิปะ และกำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี ปกีำรศกึษำ 

2557 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2556 จ�ำนวน 5 กลุ่ม

สำระวิชำฯ ดังนี้ วิชำภำษำไทย, วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม,  

วิชำวิทยำศำสตร์, วิชำศิลปะ และวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

 ในปกีำรศกึษำ 2557 วชิำสขุศกึษำและพลศกึษำ มคีำ่เฉลีย่สงูสดุ คอื 

43.30 วิชำคณิตศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุด คือ 15.15

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET)	ปี	 2557	ของโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	แยกเป็น

แต่ละวิชาดังนี้

       

 จำกแผนภมู ิ พบวำ่  ชัน้ประถมศกึษำปทีี ่ 6  มกีำรประเมนิครบทกุวชิำ  

คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวฒันธรรมศลิปะ สขุศกึษำและพลศกึษำ และกำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี 

ระดับกลุ่มเอกชน วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 

55.74  วชิำคณติศำสตร ์มคีำ่เฉลีย่ต่�ำสดุรอ้ยละ 34.55  ระดับประเทศ วชิำกำร

งำนอำชีพและเทคโนโลยี  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 56.32 วิชำภำษำอังกฤษ   

มีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุดร้อยละ 36.02

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
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	 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 

(O-NET)		ปี		2557	ของโรงเรียนเอกชน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	แยกเป็น

แต่ละวิชาดังนี้

       

 จำกแผนภูมิ  พบว่ำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  มีกำรประเมินครบทุก

วิชำ  คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรมศิลปะ  สุขศึกษำและพลศึกษำ และกำรงำนอำชีพ

และเทคโนโลยี  ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ มีค่ำ

เฉล่ียสูงสุดรอ้ยละ  55.33  วชิำภำษำองักฤษ   มคีำ่เฉลีย่ต่�ำสดุรอ้ยละ 26.12  

ระดับประเทศ  วิชำสุขศึกษำและพลศีกษำ   มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 59.32  

วิชำภำษำอังกฤษ  มีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุดร้อยละ 27.46

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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	 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET)		ปี		2557	ของโรงเรียนเอกชน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		6	แยกเป็น

แต่ละวิชาดังนี้

       

 จำกแผนภมู ิ พบวำ่  ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่ 6  มกีำรประเมนิครบทกุวชิำ  

คอื ภำษำไทย คณติศำสตร ์ วทิยำศำสตร ์ภำษำองักฤษ  สงัคมศกึษำ ศำสนำ 

และวฒันธรรม ศลิปะ  สขุศกึษำและพลศกึษำ และกำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี 

ระดับกลุ่มโรงเรยีนเอกชน วชิำภำษำไทย  มคีำ่เฉลีย่สงูสดุรอ้ยละ  51.99  วชิำ

ภำษำองักฤษ มคีำ่เฉลีย่ต่�ำสดุรอ้ยละ 27.26  ระดบัประเทศ วชิำสขุศกึษำและ

พลศีกษำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 51.94 วิชำคณิตศำสตร์  มีค่ำเฉลี่ยต่�ำสุด 

ร้อยละ 21.74 
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ประมวลภำพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมำณ 2558
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