รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประจำปงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2559

เอกสารลำดับที่ 3/2559 กลุมนโยบายและแผน

E DITO R

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เน�องในวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเน�องถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ขาราชการทุกฝาย ทุกระดับ จึงตองระมัดระวัง
การปฏิบัติทุกอยาง ใหสมควรและถูกตองดวยหลักวิชาการ เหตุผลและความชอบธรรม
ขอสำคัญ เม�อจะทำการใด ตองคิดใหดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นใหรอบคอบและ
รอบดาน เพ�อใหงานที่ทำใหบังเกิดผลดีที่เปนประโยชนแทแตอยางเดียว
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร พันธกอง
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คณะทำงาน
นายประวัตร พันธกอง
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางชุติมา มีพัฒนะ
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
นางสาวรักสิตา ตุนจันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นายพรเทพ เกื้อเมง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ผูรวบรวม / เรียบเรียง / จัดทำรูปเลม
นางนิธินันท รัฐจิตติพงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ผูสนับสนุนขอมูล
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีภารกิจในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอ
แม่สอด อ�ำเภอแม่ระมาด อ�ำเภอท่าสองยาง อ�ำเภอ
พบพระ และอ�ำเภออุ้มผาง
เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ฉบั บ นี้
ได้ แ สดงถึ ง ความส� ำ เร็ จ ในภาพรวมของโครงการตาม
กลยุทธ์ของแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ 2559 และ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการ
ของส�ำนักงานฯ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์ จุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการจั ด ท� ำ เอกสาร
ฉบับนี้จนส�ำเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้จะอ�ำนวยประโยชน์แก่
หน่วยงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องตามสมควร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

พระบรมราโชวาท
			
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แต่งตั้ง 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี
2. นายภิเษก  ค�ำน่าน

ค�ำน�ำ
สารบัญ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา
ท�ำเนียบผู้บริหาร
ส่วนที่ 1   สภาพทั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2     
สวนที่ 2   ทิศทางการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3   ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 4   สรุปผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ประมวลภาพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2559
บรรณาธิการ

ก
ข
1
36
38
92
112

ผอ.สพป. ตาก เขต 2
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายสมศักดิ์  จิตต์จ�ำนงค์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเอกชน
4. พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑฒนเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายธเนศ  เวทมาหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายทองหล่อ  ห่อทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายวิจิตร  นาควังไทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุเทพ  ค�ำปาสังข์
หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

1. สภาพทั่วไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ 5 อ�ำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
ได้แก่
1.  อ�ำเภอแม่สอด
2.  อ�ำเภอแม่ระมาด
3.  อ�ำเภอท่าสองยาง
4.  อ�ำเภอพบพระ
5.  อ�ำเภออุ้มผาง
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้  

นายประวัตร์ พันธ์กอง

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล

นายวิจิตร นาควังไทร

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ

อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี   
อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
และอ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองตาก อ�ำเภอบ้านตาก  
อ�ำเภอสามเงา อ�ำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

แผนที่จังหวัดตาก และที่ตั้งอ�ำเภอ

2. สภาพของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ตั้ง

35/4 ถนนประสาทวิถี ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีอาคารที่ตั้งของส�ำนักงานและอาคารประกอบ ดังนี้

1. อาคารพาเจริญ

ชั้นบน ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาองค์กรเอกชน (NGO)
ชั้นล่าง ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์สื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และศูนย์
ICT

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้นล่าง ประกอบด้วย กลุ่มอ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3. อาคารพัสดุ

จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคารตึกชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประชุมทีลอซู
และห้องพัสดุ
4. โรงจอดรถ จ�ำนวน 2 หลัง

2

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
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ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ข้อมูลโรงเรียน ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
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0

26

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
50,000

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

25,000

80

0

ข้อมูลนักเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีนักเรียนทั้งหมด 46,267 คน แยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

คน

กอนประถมศึกษา
9,126

ประถมศึกษา
28,665

มัธยมศึกษาตอนตน
7,413

มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,063

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

เขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด 7,695 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
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โรงเรียน ตชด.
3,406

โรงเรียน อปท.
8,754

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2
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0
คน

กอนประถมศึกษา
2,271

ประถมศึกษา
3,942

มัธยมศึกษาตอนตน
1,057

มัธยมศึกษาตอนปลาย
425

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
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ส่วนที่ 1

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ข้อมูลบุคลากรในส�ำนักงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 84 คน ผู้บริหาร 5 คน ศึกษานิเทศก์ 14 คน
ข้าราชการตามมาตรา 38 ค. (2) 41 คน ลูกจ้างประจ�ำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว
19 คน จ�ำแนกตามประเภทดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)
50
40

20
10

คน

ผูบริหาร
5

ศึกษานิเทศก
14

บุคลากร
41

ลูกจางประจำ
5

ลูกจางชั่วคราว
19

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในส�ำนักงาน

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีขา้ ราชการครูในสถานศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว รวมทัง้ สิน้ 2,750
คน จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้ี
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0
คน

ผอ.โรงเรียน
103

รอง ผอ.
28

ขาราชการ
2,112

พนักงาน
114

ลูกจางชั่วคราว
393

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในสถานศึกษา
หมายเหตุ ตามกรอบอัตราก�ำลังครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ควรมีครู (ผู้บริหารและครู)
จ�ำนวน 2,474 คน (รวมต�ำแหน่งว่าง) ซึง่ ปัจจุบนั มีครูจริง 2,259 คน จึงขาดครูตามกรอบอัตราก�ำลัง 215 คน
ขาดครูร้อยละ -8.69 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกลุ่มโรงเรียน
14 กลุม่ (รวมโรงเรียนเอกชน) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ�ำนวน 9 โรง ดังนี้

กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม (รวมโรงเรียนเอกชน)

30

0

3. ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

3.1 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด จ�ำนวน 5 โรง
1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
3.2 กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
2. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
5. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
6. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
7. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
3.3 กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
4. โรงเรียนบ้านห้วย
5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
8. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
9. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
3.4 กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา จ�ำนวน 8 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
3. โรงเรียนบ้านปูแป้
4. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
5. โรงเรียนบ้านปางส้าน
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
8. โรงเรียนบ้านธงชัย
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3.5 กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
2. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
3. โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
4. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
5. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กนุ อ้ ย
7. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 8. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
9. โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
10. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
3.6 กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง 2. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5. โรงเรียนบ้านป่าไร่
6. โรงเรียนบ้านกลาโหมราชเสนา 7. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
8. โรงเรียนบ้านพะละ
9. โรงเรียนบ้านจกปก
10. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
11. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
3.7 กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนแม่จะเราสองแคว
2. โรงเรียนแม่จะเราบ้านทุ่ง
3. โรงเรียนบ้านห้วยบง
4. โรงเรียนบ้านวังผา
5. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
6. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
7. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
9. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
10. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ้
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา
3.8 กลุ่มโรงเรียนโมกขละ จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
3. โรงเรียนขุนห้วยแม่ต้าน
4. โรงเรียนบ้านแม่โพ
5. โรงเรียนบ้านอู่หู่
6. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
7. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
9. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ

8
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บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3.9 กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
3. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
6. โรงเรียนบ้านแม่พลู
7. โรงเรียนบ้านหนองบัว
8. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
9. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 10. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
3.10 กลุ่มโรงเรียนทีลอซู จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
2. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
3. โรงเรียนบ้านเซอทะ
4. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
5. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
6. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
7. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ (บ้านเปิงเคลิ่ง)
3.11 กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
2. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
3. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
4. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
5. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
6. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
7. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
3.12 กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ จ�ำนวน 12 โรง
1. โรงเรียนอรุณเมธา
2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
6. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
7. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
8. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
9. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
10. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
11. โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
3.13 กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
2. โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนัก
3. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
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5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
8. โรงเรียนบ้านวาเลย์
9. โรงเรียนบ้านยะพอ
10. โรงเรียนบ้านมอเกอ
11. โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ออกฮู
3.14 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 13 โรง
1. โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 2. โรงเรียนภัทรวิทยา
3. โรงเรียนอิสลามศึกษา
4. โรงเรียนศิริวรรณศึกษา
5. โรงเรียนอนุบาลการุณย์
6. โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา
7. โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
8. โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
9. โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ
10. โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา
11. โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร
12. โรงเรียนเซต์ โยเซฟแม่ระมาด
13. โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย

3.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนเสริมสวยลักขณา
2. โรงเรียนศรีสง่าแม่สอดพิมพ์ดีด
3. โรงเรียนรวมใจพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
4. โรงเรียนเอ็ดดูเคชั่นไกด์ (แม่สอด)
5. โรงเรียนอุดมปัญญาบริรักษ์
6. โรงเรียนกวดวิชาพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ สาขา 14 แม่สอด
7. โรงเรียนกวดวิชากิตตปกรฎ์
8. โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์
9. โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาแม่สอด

10 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
4. โรงเรียนสาขา (สังกัด สพป.ตาก เขต 2) มีจ�ำนวน 7 โรงเรียนสาขา
1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  
2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  
3. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  
4. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก  
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  
6. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  
7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4  

สาขาบ้านห้วยจะกือ อ�ำเภอแม่สอด
สาขาบ้านห้วยปูลิง   อ�ำเภอแม่ระมาด
สาขาบ้านแพะ   อ�ำเภอแม่ระมาด
สาขาบ้านจ่อคี   อ�ำเภอท่าสองยาง
สาขาตะพิเดอ   อ�ำเภอท่าสองยาง
สาขาบ้านสามยอดดอย  อ�ำเภอพบพระ
สาขาบ้านพะดี   อ�ำเภอพบพระ

5. ห้องเรียนสาขา (สังกัด สพป.ตาก เขต 2) มีจ�ำนวน 58 ห้องเรียนสาขา

อ�ำเภอแม่ระมาด
- โรงเรียนบ้านน�้ำหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
1. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน�้ำเย็นเซนยอแซฟอุปถัมป์
- โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
2. ห้องเรียนสาขาบ้านน�้ำดิบบอนหวาน
- โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
3. ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
- โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
4. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน
5. ห้องเรียนสาขากูเตอร์ โกล

อ�ำเภอท่าสองยาง

- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
6. ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม
- โรงเรียนบ้านแม่ตื่น มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
7. ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา
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- โรงเรียนบ้านอู่หู่ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
8. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยปูแกง
- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
9. ห้องเรียนสาขาแม่โปคี
- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
10. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
11. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
12. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
13. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
14. ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
15. ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ
16. ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
17. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง
18. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู
19. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
20. ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
21. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา
22. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขละกลา 
- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา มีห้องเรียนสาขา 7 ห้องเรียน ดังนี้
23. ห้องเรียนสาขาบ้านเชียงแก้ว
24. ห้องเรียนสาขาบ้านสลิดคี
25. ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
26. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โขะ
27. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่นิลคี
28. ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ
29. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย

12 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้
30. ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี
31. ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร
32. ห้องเรียนบ้านแม่ระเมิงโกร
33. ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี
34. ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี
35. ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี
36. ห้องเรียนสาขาบ้านทีมอโกล
37. ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่
38. ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร
39. ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี
40. ห้องเรียนสาขาบ้านเซคะปู่- เซกลา
41. ห้องเรียนสาขาบ้านยะแปะทะ
42. ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี
- โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
43. ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด
- โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
44. ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด
45. ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี
- โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
46. ห้องเรียนสาขามอทีทะ
47. ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย
48. ห้องเรียนสาขาวะแขระโกร
- โรงเรียนบ้านธงชัย มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
49. ห้องเรียนสาขาบ้านธงชัยล่าง
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- โรงเรียนบ้านญาณวิศิษฎ์ มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
50. ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์
51. ห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์
- โรงเรียนบ้านกล้อทอ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
52. ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
- โรงเรียนบ้านบ้านนุเซะโปล้ มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
53. ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ
54. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร
55. ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ
- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
  มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
56. ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
- โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
57. บ้านยะโม่คี
- โรงเรียนสามัคคีวิทยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
58. ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี

6. รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว จ�ำนวน 61 ศูนย์

อ�ำเภอแม่สอด
1. AH YONE OO
2. AH YONE THIT
3. MORNING GLORY
4. NEW DAY
5. SAUCH KHA HANG SAR 6. ROCKY MOUNTAIN 2
7. CHICKEN SCHOOL
8. PA RA MI ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
9. LIGHT SCHOOL
10. AVODA
11. BHSOH
12. BLSO

14 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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. HSA THOO LEl
37. ISLAM BAM ROONG
38. NAUNG BO DEN
39. PYO KHINN
40. SUNSET (NIGHT)
41. STAR FLOWER ผู้สนับสนุน BMWEC
42. CDC ผู้สนับสนุน MAETAO 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. WIDE HORIZON ผู้สนับสนุน World Education

อ�ำเภอพบพระ

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

อ�ำเภอท่าสองยาง

55. KAW THA BLAY ผู้สนับสนุน INDEPENDENT
56. SAFE HAVEN  ผู้สนับสนุน SAVE HAVEN
57. NOH BO  ผู้สนับสนุน CHRIST CHURCH
58. MAW KWEE  ผู้สนับสนุน THE BRACKETT

อ�ำเภอแม่ระมาด

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

7. ห้องเรียนสาขาของศูนย์การเรียนต่างด้าว จ�ำนวน 9 ศูนย์

ผู้สนับสนุน BMWEC
   
   

1. DIVINE LOVE
2. HSA THoo Lei  (Prahita Htoo)  
3. HSA HTOO LEI (The Light Asian Myanmar)

ผู้สนับสนุน มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

    

4. KM.42 1 (SIKOTHAI)  
5. KM.42 1 (ROSE FIELD)

ผู้สนับสนุน INDEPENDENT
    
   

6. FUTURE GARDEN (Home School)  
7. MORNING GRORY 1
8. FARM HOUSE 2    
9. Mae Sot Advantist (Safa Heaven)  

16 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8. รายชื่อสถานศึกษาในโครงการตามนโยบายส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
		 การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8.1 โรงเรียนในโครงการพระราชด�ำริฯ
		 จ�ำนวน 11 โรงเรียน 28 ห้องเรียนสาขา

โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   
2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
3) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา  
4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
5) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
6) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
7) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
8) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
9) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
10) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
11) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  

ห้องเรียนสาขา

1) โรงเรียนสามหมื่น ห้องเรียนสาขาห้วยขนุน
2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  ห้องเรียนสาขาทีซอแม
3) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ  ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
4) ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
5) ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ
6) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา
7) ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
ANNUAL REPORT 2016

17

ส่วนที่ 1
8) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา
9) ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
10) ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง
11) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
12) ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
13) ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
14) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู
15) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
16) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี
17) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
18) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร         
19) ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี  
20) ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่
21) ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี
22) ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี
23) ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี
24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
25) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้  ห้องเรียนสาขาทิโพจิ   
26) ห้องเรียนสาขานุโพ
27) ห้องเรียนสาขาซอแมะโกร
28) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ

18 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8.2 โรงเรียนดีศรีต�ำบล จ�ำนวน 30 โรง ดังนี้

ปีงบประมาณ 2554
1) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
4) โรงเรียนบ้านปะหละทะ

ปีงบประมาณ 2555
5) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
6) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา
7) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง      
8) โรงเรียนแม่สอด
9) โรงเรียนสามัคคีวิทยา

ปีงบประมาณ 2556
10) โรงเรียนบ้านอู่หู่
12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
14) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

11) โรงเรียนอรุณเมธา
13) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

ปีงบประมาณ 2557
15) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
16) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
17) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 20) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
21) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
22) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
23) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
24) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
25) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
27) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
28) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
29) โรงเรียนบ้านเซอทะ
30) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
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บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

8.3 โรงเรียนนอกกะลา จ�ำนวน 9 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
3.) โรงเรียนบ้านวาเลย์
4) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
5.) โรงเรียนบ้านพะละ
6.) โรงเรียนบ้านหนองบัว
7.) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
8.) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
9.) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 
10.) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาสามยอดดอย
8.4 โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน 14 โรงเรียน 5 โรงเรียนสาขา

โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
3) โรงเรียนแม่ตาวใต้
5) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
7) โรงเรียนบ้านพะละ
9) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
11) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
13) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

2) โรงเรียนบ้านปูแป้
4) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
6) โรงเรียนบ้านจกปก
8) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
10) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
12) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
14) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย

1) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด   
2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  
3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  
4) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
5) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง        

สาขาบ้านห้วยจะกือ
สาขาบ้านห้วยปูลิง
สาขาบ้านแพะ
สาขาบ้านจ่อคี
สาขาตะพิเดอ

โรงเรียนสาขา

20 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

8.5 โรงเรียนพักนอน จ�ำนวน 44 โรงเรียน 2 โรงเรียนสาขา

(ภาคเรียนที่ 1/2559)

โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านธงชัย
2) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
3) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
5) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
7) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
8) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
9) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
10) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
11) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
12) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
13) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
14) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
15) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
16) โรงเรียนบ้านหนองบัว
17) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
18) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
19) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
21) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
22) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
23) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
25) โรงเรียนบ้านนุเซะ
26) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล
27) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
28) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
29) โรงเรียนอรุณเมธา
30) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
31) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
         
32) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา  
33) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ    
34) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
35) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
36) โรงเรียนบ้านแม่พลู
37) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
38) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
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39) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
41) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
43) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

โรงเรียนสาขา

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
40) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา
42) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
44) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

1) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
2) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
8.6 โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
		 ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ รุ่น 1 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
8.7 โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส จ�ำนวน 15 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2) โรงเรียนบ้านแม่สละ
3) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
4) โรงเรียนบ้านปูแป้
5) โรงเรียนแม่สอด
6) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
7) โรงเรียนบ้านเซอทะ
8) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
9) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
10) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑจินดา
11) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 12) โรงเรียนบ้านหนองบัว
13) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
14) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)      
15) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
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8.8 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาในโรงเรียน
		 จ�ำนวน 3 โรงเรียน (สารแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน�้ำแม่ตาว)
1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   
2) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ    
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  
8.9 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		 (DLTV)
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
8.10 ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
8.11 โรงเรียนแกนน�ำการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
8.12 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
		 จ�ำนวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่   
2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
8.13 โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
		 จ�ำนวน 7 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 4) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
6) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
7) โรงเรียนบ้านมอเกอ
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8.14 โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
		 จ�ำนวน 73 โรงเรียน

รุ่นที่ 1

1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้           4) โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวงฯ
5) โรงเรียนบ้านท่าอาจ             6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
7) โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า      8) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
9) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ            10) โรงเรียนบ้านหัวฝาย
         11) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์      12) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
         13) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์          14) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
         15) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง    16) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
   
17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 18) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
         19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล   20) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ
         21) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 22) โรงเรียนบ้านห้วยบง
         23) โรงเรียนบ้านแม่สละ          24) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
         25) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ    
26) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
         27) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  28) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
         29) โรงเรียนบ้านแม่พลู           30) โรงเรียนบ้านอู่หู่
         31) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา       32) โรงเรียนบ้านยะพอ
         33) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู    34) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
         35) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5       36) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
         37) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ

รุ่น 2

38) โรงเรียนแม่สอด
40) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
42) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

39) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
41) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
43) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
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44) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
45) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
46) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
47) โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
48) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
49) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
50) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
51) โรงเรียนบ้านวังผา
52) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
53) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
54) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 55) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
56) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บ�ำรุง)
57) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
58) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
59) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
60) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
61) โรงเรียนอรุณเมธา
62) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
63) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา 64) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
65) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 66) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
67) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
68) โรงเรียนบ้านเซอทะ
69) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 70) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
71) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
72) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
73) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล (บ้านเปิ่งเคลิง)
8.15 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
		 จ�ำนวน 5 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
2) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว                      
4) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
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8.16 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 49 โรงเรียน

ปีงบประมาณ 2556
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
3) โรงเรียนบ้านปางส้าน
5) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
7) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
9) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
11) โรงเรียนบ้านหนองบัว
13) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
15) โรงเรียนบ้านยะพอ
17) โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 6
19) โรงเรียนบ้านเซอทะ
21) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
23) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
25) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
27) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
4) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
6) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
8) โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
10) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
12) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
14) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
16) โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 1
18) โรงเรียนบ้านนุเซะโป้
20) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
22) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
24) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
26) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

28) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
30) โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ
32) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
34) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
36) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า

29) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
31) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
33) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
35) โรงเรียนบ้านปะหละทะ
37) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

38) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
40) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

39) โรงเรียนบ้านธงชัย
41) โรงเรียนบ้านห้วยบง
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42) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
43) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
44) โรงเรียนบ้านอู่หู่
45) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
46) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
47) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
48) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
49) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
8.17 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�ำนวน 4 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม      
2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
3) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น        
4) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
8.18 โรงเรียนน�ำร่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
		 ระดับโรงเรียน (My School) จ�ำนวน 24 โรงเรียน

อ�ำเภอแม่สอด
1) โรงเรียนแม่สอด
2) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ  
3) โรงเรียนบ้านหัวฝาย           
         5) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ         
         7) โรงเรียนบ้านแม่ตาว            

อ�ำเภอแม่ระมาด

2) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
3) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ฯ
4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
6) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
8) โรงเรียนบ้านปางส้าน

9) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง      
10) โรงเรียนบ้านห้วยบง
11) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ        
12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

อ�ำเภอพบพระ

13) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
15) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนัก

14) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
16) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
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อ�ำเภอท่าสองยาง
17) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
18) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
19) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
20) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
21) โรงเรียนบ้านหนองบัว
22) โรงเรียนบ้านแม่สละ

อ�ำเภออุ้มผาง

23) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

24) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

8.19 ต้นแบบโรงเรียนสุจริต จ�ำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
8.20 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 12 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง   
3. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
5. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
7. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
9. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
11. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

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

รุ่น 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 24 โรงเรียน
อ�ำเภอแม่สอด
1.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
3. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
7. โรงเรียนบ้านยะพอ
9. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
4. โรงเรียนบ้านช่องแคบ
6. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
8. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
10. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
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11. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
12. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
13. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
14. โรงเรียนบ้านแม่สอด
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย
16. โรงเรียนบ้านเซอทะ     
17. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
18. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
19. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
20. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
21. โรงเรียนบ้านแม่สละ
22. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
23. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
24. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎร์บ�ำรุง
8.21 โรงเรียนความร่วมมือทวิภาคีกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 การอาชีวศึกษา จ�ำนวน 6 โรงเรียน

ปีงบประมาณ 2558
1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ

ปีงบประมาณ 2559

2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4    
3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
6. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
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8.22 โครงการศูนย์พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับเด็กบนพื้นที่สูง
		 Read Right For Child :RRC ห้องเรียนสาขา
		 อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 42 ห้องเรียนสาขา
1. โรงเรียนบ้านท่าสองยาง  
ห้องเรียนบ้านทีซอเม
2. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น  
ห้องเรียนแม่เหว่ยศึกษา
3. โรงเรียนบ้านอู่หู่  
ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง
4. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  
ห้องเรียนแม่โปคี
5. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ  
ห้องเรียนบ้านแม่เป่งทะ,
บ้านแม่อมทะ, บ้านเกร๊ะคี,  บ้านอิวิโจ,
บ้านวะหย่าโจ, บ้านเคาะทีโค๊ะ,
บ้านขุนแม่เหว่ย, บ้านปางทอง,
บ้านแม่ตะปู, บ้านแม่ลาคี,
บ้านปอเคลอะเด, บ้านแม่สะเปา,
บ้านซอแขละกลา
6. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 
บ้านเกร๊ะคี, บ้านแม่โขะ, บ้านแม่นิลคี,
ธรรมศาสตร์รวมใจ, บ้านแม่สลิดน้อย
7. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ห้องเรียนบ้านตอปล้าคี, บ้านวะโดรโกร,
บ้านแม่ระเมิงโกร, บ้านเคลอะเดคี,
บ้านทีโบ๊ะคี, บ้านบอโบ๊ะคี, บ้านทีมอโกล,
บ้านโบ๊ะซู่ลู่, บ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร,
บ้านทีคุคี, บ้านทีเสาะคี, บ้านตะพิเดอ
8. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
ห้องเรียนบ้านทีนึเด
9. โรงเรียนบ้านหนองบัว
ห้องเรียนบ้านดอกไม้สด,
บ้านมอเคลอะคลี
10. โรงเรียนบ้านแม่พลู
ห้องเรียนมอทีทะ,
แม่สองน้อยและวะแขละโกร
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บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8.23
		
		
		

โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการ
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านครูจอมบึง 		
จ�ำนวน 21 โรงเรียน

รุ่น 1 และรุ่น 2
1. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ
3. โรงเรียนบ้านอู่หู่
4. โรงเรียนบ้านหนองบัว
5. โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา
6. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
7. โรงเรียนบ้านแม่พลู
8. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
9. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
10. โรงเรียนบ้านแม่โพ
11. โรงเรียนขุนห้วยแม่ต้าน
12. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
13. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
14. โรงเรียนบ้านแม่สละ
15. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
16. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
17. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
18. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
19. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
20. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
21. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
22. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
8.24 โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนว
		 พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
		 กุมารี (จังหวัดตาก) จ�ำนวน 30 โรงเรียน

อ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
5. โรงเรียนบ้านปูแป้
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บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
7. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
8. โรงเรียนบ้านเจดีย์ โคะ
9. โรงเรียนแม่สอด

อ�ำเภออุ้มผาง จ�ำนวน 4 โรงเรียน
10. โรงเรียนบ้านเซอทะ
12. โรงเรียนบ้านกล้อทอ

11. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
13. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

14. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
16. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
18. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ

15. โรงเรียนสันป่าไร่
17. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎ์บ�ำรุง
19. โรงเรียนบ้านห้วยบง

20. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
22. โรงเรียนอรุณเมธา
24. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

21.โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
23. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

25. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
27. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
29. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

26. โรงเรียนบ้านอู่หู่
28. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
30. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

อ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 6 โรงเรียน

อ�ำเภอพบพระ จ�ำนวน 5 โรงเรียน

อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 6 โรงเรียน

8.25 โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจ�ำปี 2559
		 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
- โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
8.26 โรงเรียนในโครงการ ร่วมมือกับ CCF จ�ำนวน 40 โรง
		 3 โรงเรียนสาขา และ 2 ห้องเรียนสาขา
1. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
2. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
3. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
4. โรงเรียนบ้านปูแป้
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5. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
6. โรงเรียนบ้านปางส้าน
7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
8. โรงเรียนบ้านพะละ
9. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
10. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
11. โรงเรียนบ้านจกปก
12. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
13. โรงเรียนบ้านวังผา
14. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ�ำรุง
15. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 16. โรงเรียนบ้านแม่โพ
17. โรงเรียนบ้านอู่หู่
18. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
19. โรงเรียนบ้านแม่สละ
20. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
21. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
22. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
23. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
24. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
25. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 26. โรงเรียนอรุณเมธา
27. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
28. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
29. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
30. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
31. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
32. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
33. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
34. โรงเรียนปะหละทะ
35. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
36. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
37. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
38. โรงเรียนหนองหลวง
39. โรงเรียนบ้านเซอทะ
40. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง

3 โรงเรียนสาขา

41. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
42. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ
43. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านห้วยปูลิง

2 ห้องเรียนสาขา

44. โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
45. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
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8.27 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับอ�ำเภอ
		 (PEER CENTER)
1. ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่สอด
ที่ตั้งศูนย์ โรงเรียนแม่สอด
2. ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่ระมาด ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาด
3. ศูนย์ Peer อ�ำเภอพบพระ
ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนอรุณเมธา
4. ศูนย์ Peer อ�ำเภอท่าสองยาง ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
5. ศูนย์ Peer อ�ำเภออุ้มผาง
ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
8.28 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ�ำนวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านแม่กุน้อย
2. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
8.29 โรงเรียนต้นแบบในเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
		 จ�ำนวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง

บริบททั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8.31 โรงเรียนสะเต็มศึกษา จ�ำนวน 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนแม่ระมาดราษฏร์บ�ำรุง
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
4. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
5. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
6. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
8. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
9. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
8.32 โรงเรียนต้นแบบการจัดการอันตรายสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย
		 จ�ำนวน 4 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง   ห้องเรียนสาขายะโม่คี
2. โรงเรียนบ้านกล้อทอ  
ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
3. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
4. โรงเรียนสามัคคีวิทยา  
ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี

8.30 โรงเรียนประชารัฐ จ�ำนวน 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
2. โรงเรียนบ้านเซอทะ
3. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
5. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
6. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
7. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
8. โรงเรียนบ้านอู่หู่
9. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
10. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
11. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 
12. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
13. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
14. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 15. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

34 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง
บนพื้นฐานความเป็นไทย
พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย และเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม เพือ่ เสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา

36 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ทิศทางการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีสมรรถนะส�ำคัญที่มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
4. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และมีเครือข่าย
ความร่วมมือ
6. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น�ำทางวิชาการ
7. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ
และเจตคติในการบริการ สนับสนุน การท�ำงานของสถานศึกษา
8. สถานศึ ก ษาและส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  มี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบ
มีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
9. ประชาชนผู้ปกครองยอมรับและมีความพึงพอใจสถานศึกษา

กลยุทธ์ (Strategic)
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2      ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุม

        ผู้เรียน ให้ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและ
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาคุณภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4      พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

กลยุทธ์ที่

1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

โครงการจัดงานวันส�ำคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

1. งบประมาณ ประจ�ำปี 2559
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บริหารงานโดยใช้
งบประมาณด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2559 จ�ำนวน 8,000,000 บาท โดยมี
ผลการใช้จ่ายจริงตามโครงการในแผนปฏิบัติการของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

ผลการใช้จ่ายจริงตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
กลยุทธที่ 1
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท

1,652,138
340,000
5,494,412

กลยุทธที่ 2
ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

513,450
กลยุทธที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดท�ำโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์สำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร โครงการร่วมกับองค์กรเอกชน
และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

38 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ผูก้ อ่ ตัง้ ยุวกาชาดขึน้ ในประเทศไทย
2. ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุยเดช
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็นอุปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเป็ น อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการ
สภากาชาดไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพือ่ ให้ลกู เสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมีระเบียบ วินยั มีความเข้มแข็ง อดทน
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกในความเสียสละ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตามค�ำปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
4. เพือ่ ให้ลกู เสือ เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้ทบทวน
ค�ำปฏิญาณตน เดินสวนสนาม และได้รว่ มกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามค�ำปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
5. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีร่วมกันประกอบ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
สังกัดส�ำนักงานเทศบาลนครแม่สอด, สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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ตาก เขต 2, สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สังกัดเรือนจ�ำอ�ำเภอ
แม่สอด และลูกเสือชาวบ้านอ�ำเภอแม่สอด ร่วมประกอบพิธวี างพวงมาลาถวายราชสดุดี
และบ�ำเพ็ญประโยชน์ จ�ำนวน 805 คน น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย
2. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอืน่ มีระเบียบ วินยั
มีความเข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกในความเสียสละ บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์และช่วยเหลือสังคม
3. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอื่นร่วมวาง
พวงมาลา  ถวายราชสดุ ดี เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างจิตส�ำนึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการแนวปฏิบัติประจ�ำวันของนักเรียน “วงล้อเด็กดี”
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยม 12 ประการ
2. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท�ำกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ผลการด�ำเนินงาน :
ผลของการจัดท�ำแนวปฏิบัติประจ�ำวันของนักเรียน “วงล้อเด็กดี” ส่งผลให้
นักเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีระเบียบวินัย
มีจติ ส�ำนึกความเป็นไทย มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์และมีคา่ นิยม
12 ประการ ซึ่งเกิดการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และยังส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ในด้านสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนมีความเหมาะสม สมวัย

40 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลส�ำมะโนประชากรวัยเรียน เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เกิดใน พ.ศ. 2555 – 2556
รายบุคคล แยกรายต�ำบล อ�ำเภอ ในเขตพื้นที่บริการ ของ สพป.ตาก เขต 2
2. มีข้อมูลเด็กที่เกิดใน พ.ศ. 2555 – 2556 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน เตรียม
ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ตามแบบ พฐ.07 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาของนักเรียน
ตามแบบ พฐ.08
3. เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับ สพป.ตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ใช้ตดิ ตาม
เด็กเข้าเรียน ได้ครบ 100%
ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษาในสังกัดมีขอ้ มูลพืน้ ฐานเด็กทีเ่ กิดในปี พ.ศ. 2555 – 2556 เพือ่ ใช้
ติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. สพป. ติดตามรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 
2558 จากสถานศึกษาในสังกัด ได้ครบ 100%
3. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปรับทราบก�ำหนดการรับนักเรียนอย่างทั่วถึง
เนื่องจาก สพป.ตาก เขต 2 มีการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เป็นปฏิทิน
ก�ำหนดการรับนักเรียน ในรูปแบบ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า)

โครงการมหกรรม Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออกด้ า นวิ ช าการ
ศิลปหัตถกรรม การแสดง และสิ่งประดิษฐ์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครูและบุคลากรทางการศึกษากับชุมชน
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ผลการด�ำเนินงาน :
1. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนแม่สอด บ้านแม่ปะ บ้านแม่กื้ดหลวงฯ บ้านแม่ตาว โรงเรียนราษฎร์วิทยา 
โรงเรียนภัทรวิทยา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครัง้ ที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก
2. ครูได้พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงออก ด้านวิชาการ ศิลปะ
หัตถกรรม การแสดง และสิ่งประดิษฐ์

โครงการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมการอ่านและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน,
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน
วิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
3. นักเรียน จ�ำนวน 687 คน ครูผู้ฝึกสอน 342 คน รวม 1,029 คน
รองผู้อ�ำนวยการ ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จ�ำนวน 16 คน
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 687 คน ครูผู้ฝึกสอน 342 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา 
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ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 178 รายการ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลก
2. ครูได้พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. นั ก เรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ แ สดงออก ด้ า นวิ ช าการ
ศิลปหัตถกรรม การแสดง และสิ่งประดิษฐ์

โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบาย จุดเน้นการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน :
ผลจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียน จ�ำนวน
117 โรงเรียน 7 โรงเรียนสาขา ดังนี้
ผลการการนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา พบว่า : การจัดสภาพแวดล้อม
ในบริเวณโรงเรียน มีสภาพบริเวณอยู่ในสภาพคงที่ แต่ไม่สะอาดเท่าที่ควร การจัด
บริการห้องสมุด บรรยากาศของห้องสมุดยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน การจัดชั้นเรียน วางตัวผู้สอนประจ�ำชั้น ประจ�ำวิชา  โรงเรียน
ด�ำเนินการแล้วในทุกโรงเรียน มีการมอบหมายและวางตัวครูผู้สอนประจ�ำชั้นเรียน
ประจ�ำวิชาตามสภาพของโรงเรียน
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2. ความสามารถในการอ่านและเขียน : พบว่า โรงเรียนได้พยายามแก้ปัญหา
โดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายและสอนซ่อมเสริมในช่วงเช้า กลางวันและเย็นโดยใช้ชดุ ฝึก
ให้นักเรียนฝึกซ�้ำ ๆ หลายครั้ง จนกระทั่งอ่านเขียนได้, ใช้แบบฝึกหัดสร้างขึ้นเอง,
ใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน, จัดหนังสือนิทานกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านนิทาน และ
โรงเรียนทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งที่ ได้จากการส�ำรวจของ
โรงเรียนเองและจากผลการประเมิน NT ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  บางโรงเรียนไม่มี
นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียน ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  : โรงเรียนก�ำหนดกิจกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย การน�ำข้อทดสอบเก่ามาสอนทบทวน และ
ทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมร่วมกัน การวางแผนขับเคลื่อนและการจัดการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา : ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีกจิ กรรมเข้าค่ายฝึกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน
ผลการการนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นิเทศรายโรงเรียน โดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตการณ์สอน
สุ่มประเมินนักเรียน ประเมินผลงานนักเรียน ได้ผลดังนี้
1. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ทุกโรงเรียนมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนมีการสรุปและจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส�ำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่เขตพื้นที่ก�ำหนด แต่มีบางแห่งยัง
ขาดร่องรอยที่แสดงว่ารายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการส�ำรวจข้อมูล : พบว่า  ควรมีการส่งเสริมให้ โรงเรียนมีเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย, ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผลการการนิเทศครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมในการจัดเตรียมทีม่ อี งค์ประกอบ
หลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและบริบทของ
สถานศึกษา มีความชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปเล่มและสามารถน�ำหลักสูตรสถานศึกษาไป

44 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
สู่ การปฏิบัติได้ จ�ำนวน 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.61 โรงเรียนที่ยังไม่มีความ
ชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปเล่ม ก�ำลังปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในบางส่วน จ�ำนวน 18 โรงเรียน
คิดเป็น ร้อยละ 15.39
โรงเรียนที่มีการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ จ�ำนวน 34
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.05 เช่น หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (ปากะญอ)
2. เอกสารประกอบหลักสูตร (8+1) โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเตรียม
เอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุม่ สาระการเรียนรูท้ มี่ คี วามสอดคล้องกับหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่มีความชัดเจนและสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน จ�ำนวน 99 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 84.61 และโรงเรียนที่ยังไม่มีความชัดเจนแต่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.39
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ยังมีบางโรงเรียนทีย่ งั ไม่ได้จดั ท�ำให้สมบูรณ์ความชัดเจน
และถูกต้อง เพราะต้องปรับปรุงในส่วนของกิจกรรมยุวกาชาดซึ่งยังไม่ได้น�ำเข้าสู่
หลักสูตร จ�ำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.94
3. เอกสารธุรการประจ�ำชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อม จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ จ�ำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
4. แผนการจัดการเรียนรู้ มีโรงเรียนทีม่ กี ารจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น จ�ำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
5. การมาปฏิบตั ริ าชการงานผูบ้ ริหารและครู ณ วันออกนิเทศติดตามของคณะ
นิเทศ ผู้บริหาร มีจ�ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 ที่เหลือติดราชการ และลา 
ข้าราชการครู มีจ�ำนวน 2,248 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 ที่เหลือ ติดราชการ และลา 
6. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่พร้อมความสะอาดของบริเวณโรงเรียน
มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดระดับดี จ�ำนวน 79 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 67.52
ผลการการนิเทศครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1. ความสามารถในการอ่านและเขียน บางโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ แต่มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ผู้นิเทศได้เสนอแนะให้ท�ำแผน
พัฒนาเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนมีปัญหาต่างกัน ความถนัดทางการเรียนต่างกัน
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อาจท�ำเป็น ROAD MAP รายบุคคลได้
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมีการน�ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรจุ ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ผู้นิเทศเสนอแนะให้น�ำแบบทดสอบ O-Net
ในปีที่ผ่านมาลองทดสอบนักเรียนในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปลายทางที่ควรจะเป็น
ในปลายปีการศึกษาท�ำให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น
3. การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
โรงเรียนส่วนใหญ่มจี ำ� นวนเครือ่ งไม่เพียงพอนักเรียนต่อห้อง ผูน้ เิ ทศได้เสนอแนะให้ ใช้
เป็นแหล่งเรียนรูท้ ผี่ ่านการออกแบบการเรียนรูจ้ ากหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้
และน�ำสู่ชิ้นงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบรวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีการใช้
เทคโนโลยีให้กับนักเรียน
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนมีมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษา  มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ผู้นิเทศเสนอแนะเรื่องการก�ำหนดเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ ควรชัดเจน วัดได้ ทัง้ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ มีกระบวนการ PDCA
5. การปลูกฝังคุณธรรมความส�ำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เป็นกิจกรรมประจ�ำก�ำหนด การอ่อนน้อม พร้อมบริการเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีการก�ำหนดโครงการหลายโครงการที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ บนพื้นที่สูง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา  2558 ห้องเรียนสาขาในเขตอ�ำเภอท่าสองยาง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องตระหนักถึงการวางแผนการจัดการ
ศึกษาห้องเรียนสาขาในเขตอ�ำเภอท่าสองยาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวม
ถึงปีการศึกษา 2559
2. ครูช่วยราชการสามารถสร้างสื่อการสอนแบบได้แบบฝึกพัฒนาเด็กให้อ่าน
ออกเขียนได้ ครบทั้ง 2 เทอม (ภาคเรียนที่ 1 มี 25 บทเรียน และ ภาคเรียนที่ 2 มี
ทัง้ หมด 12 บทเรียน) จนมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลสูโ่ รงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียน
สาขาทั้ง 5 อ�ำเภอ
3. อบรมครูผู้สอนชั้น ป.1 ทั้ง 42 สาขา และโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนขนาดเล็ก
ทั้ง 47 โรงเรียน ครูเข้ารับการอบรมและน�ำสื่อการสอนไปใช้เป็นเครื่องมือหลักและ
ชุดเสริมเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้
ผลการประเมินนักเรียนห้องเรียนสาขาโดยใช้ระบบการนิเทศ ติดตาม
1. ผลการประเมินนิเทศติดตามประเมินการอ่านเป็นค�ำ
ปรากฏว่ามีนกั เรียนห้องเรียนสาขาทัง้ หมด 584 คน จ�ำนวนนักเรียนทีม่ าทดสอบ
จ�ำนวน 566 คน และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านเป็นค�ำจ�ำนวน 377 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.60 ห้องเรียนสาขาที่ได้คะแนนจากการประเมินการอ่านค�ำที่สูงที่สุด
คือห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี จ�ำนวนนักเรียนทีท่ ดสอบ 13 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31
2. ผลการประเมินนิเทศติดตามประเมินการอ่านเป็นประโยค
ปรากฏว่ามีนกั เรียนห้องเรียนสาขาทัง้ หมด 584 คน จ�ำนวนนักเรียนทีม่ าทดสอบ
จ�ำนวน 566 คน และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านเป็นค�ำจ�ำนวน 309 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.59
ห้องเรียนสาขาที่ได้คะแนนจากการประเมินการอ่านค�ำที่สูงที่สุดคือห้องเรียน
สาขาบ้านแม่โปคี จ�ำนวนนักเรียนที่ทดสอบ 13 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบจ�ำนวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 69.23
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ส่วนที่ 3
3. ผลการประเมินนิเทศติดตามประเมินการเขียนตามค�ำบอก
ปรากฏว่ามีนกั เรียนห้องเรียนสาขาทัง้ หมด 584 คน จ�ำนวนนักเรียนทีม่ าทดสอบ
จ�ำนวน 566 คน และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านเป็นค�ำจ�ำนวน 199 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.15 ห้องเรียนสาขาที่ได้คะแนนจากการประเมินการอ่านค�ำที่สูงที่สุด
คือห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี จ�ำนวนนักเรียนทีท่ ดสอบ 13 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85
จากการประเมินการอ่าน การเขียนทั้ง 3 ชุด ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้าน
แม่วะหลวงห้องเรียนสาขาแม่โปคี มีคะแนนสูงสุดทัง้ การอ่านและการเขียน และมีการ
ค้นพบจากการนิเทศติดตามประเมินการอ่านการเขียนทีท่ ำ� ให้หอ้ งเรียนสาขาแม่โปคีได้
คะแนนสูงมีปัจจัยหลายประการดังนี้
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและใส่ใจดูแลนักเรียนเป็น
อย่างดี
2. จ�ำนวนนักเรียนน้อยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ดี
3. มีการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนน�ำไปสู่การต่อยอดสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการประเมินนิเทศติดตามการอ่านออก เขียนได้
ซึ่งจากแบบประเมินมีทั้ง 3 ชุด คือ ประเมินการอ่านเป็นค�ำ ประเมินการเป็น
ประโยค ประเมินการเขียนตามค�ำบอก โดยภาพรวมแบบประเมินการอ่านเป็นค�ำและ
อ่านเป็นประโยคจากจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 566 คน นักเรียนอ่านเป็นค�ำได้และ
ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 66.60 ซึ่งถือว่าผลการอ่านของนักเรียน
ห้องเรียนสาขาอ�ำเภอท่าสองยางผ่านการประเมินด้านการอ่าน เกินร้อยละ 50 ขึ้นไป
ส่วนผลการประเมินการเขียนตามค�ำบอกจากจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด 566 คน นักเรียน
ที่เขียนตามค�ำบอกผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15 ซึ่งถือว่าน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
โครงการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อก�ำหนดแนวด�ำเนินการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง
ให้ ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
สอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับ ชั้น ป.2, 4, 5 และ ม.1, 2
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ครูผสู้ อนและโรงเรียนมีเครือ่ งมือวัดผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษามีข้อมูลผลการประเมินนักเรียนรายคน
รายโรง รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ

กลยุทธ์ที่

2

ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
มีคุณภาพ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียน
ที่ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อควบคุม ดูแล และช่วยเหลือศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวในพื้นที่ให้เกิด
ความเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
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แก่ผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและองค์กรเอกชนจัดการศึกษา
3. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
4. เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ได้
พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
5. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของศูนย์การเรียนเด็ก
ต่างด้าว ให้มีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
6. เพือ่ ผูเ้ รียนในศูนย์การเรียนต่างด้าว มีกจิ กรรมทางวิชาการ และได้รบั พัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาภาษาไทย
7. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ได้พบปะ สังสรรค์
และมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผูบ้ ริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและผูบ้ ริหารองค์กรเอกชนทีจ่ ดั การศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง
2. ผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูเ้ รียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว จ�ำนวน 61 ศูนย์
การเรียน 10 ห้องเรียนสาขา  มีจิตส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3. ผู้บริหาร บุคลากร ในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ได้พบปะ สังสรรค์และ มี
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการด้านงบประมาณสู่มาตรฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น
โดยยึดหลักธรรมภิบาล
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา  ในด้านงบ
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ประมาณเกี่ยวกับการบริหารและด�ำเนินงานด้านการอุดหนุน ระดับสถานศึกษาให้กับ
ผู้บริหาร ครูและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน น�ำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของทางราชการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. เพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ด�ำเนินการตรวจสอบจ�ำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ตาม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ จ�ำนวนโรงเรียนเอกชน 13 โรงเรียนมี
จ�ำนวนนักเรียนเต็มบัญชี 7,360 คน นักเรียนทีม่ สี ทิ ธิร์ บั เงินอุดหนุน 6,870 คน นักเรียน
ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 490 คน
2. ด�ำเนินการตรวจสอบจ�ำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตาม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดังนื้ จ�ำนวนโรงเรียนเอกชน 13 โรงเรียนมีจ�ำนวน
นักเรียนเต็มบัญชี 7,695 คน นักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 7,273 คน นักเรียนไม่มี
สิทธิ์รับเงินอุดหนุน 422 คน
3. ด�ำเนินการตรวจสอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการค่าหนังสือเรียน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ตรวจสอบเปรียบเทียบจากข้อมูลระหว่างข้อมูล
จ�ำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2559 ซึ่งโรงเรีย นที่ เบิ กตามประมาณการเกินสิทธิที่ ได้รับ จ�ำนวน
3 โรงเรียน
จากการตรวจสอบการด�ำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชน เรื่องการจัดซื้อหนังสือ
เรียน โดยภาพรวมได้ด�ำเนินการไปตามขั้นตอน กระบวนการที่ก�ำหนดไว้ โดยมีคณะ
กรรมการภาคี 4 ฝ่ายและขั้นตอนการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์
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การเรียน โดยรวมโรงเรียนที่แจกจ่ายให้กับนักเรียนครบทุกชั้นเรียนเรียบร้อยดีและ
ส�ำหรับหลักฐานการจ่ายแบบก�ำหนดยังไม่เรียบร้อยไม่ครบถ้วนและยังเป็นระบบเท่า
ที่ควร
เรื่องกิจกรรรมพัฒนาคุณภาพรู้เรียนได้น�ำไปพัฒนาตามโครงการของโรงเรียน
จัดขึ้น เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ด�ำเนินการตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทีโ่ รงเรียนได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้ตรวจสอบเปรียบเทียบจากข้อมูลระหว่างข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนที่ขอรับเงิน
อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามประมาณการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) เลื่อนไหล กับข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งโรงเรียนที่เบิกตามประมาณการเกินสิทธิได้รับ จ�ำนวน
4 โรงเรียน จากการตรวจสอบการด�ำเนินงานการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโรงเรียนเอกชน การจัดซือ้ อาหารเสริม (นม)
มีการจัดซื้อเป็น ภาคเรียน โดยจัดซื้อนมจากองค์การส่งเสริมสหกรณ์ โคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) เป็นนมพาสเจอร์ไรส์กับนมยูเอสทีขนาด 200 ซีซี มีการจัดท�ำ
หลักฐานและมีการจัดท�ำแผนการบริหารเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย มีสัญญาซื้อขาย
จากบริษทั ผูข้ ายโคนม (นมโรงเรียน) ส�ำหรับขัน้ ตอนการจัดซือ้ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเอกสารหลักฐานการจ่ายยัง
ไม่ครบถ้วน
5. การด�ำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนทีข่ อรับสนับสนุนโดยรวม
ได้มีการจ้างแม่ครัวและมีบางโรงเรียนได้จัดท�ำเป็นคูปองแจกให้กับนักเรียนเพื่อน�ำไป
แลกอาหารกลางวันรับประทาน โดยมีการจัดท�ำตารางรายการอาหารในแต่ละวันของ
โรงเรียน มีครูเวรประจ�ำวันและครูโภชนาการก�ำหนดรายการอาหารให้เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ
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โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รบั ทราบนโยบาย มีแนวทางการด�ำเนินการและน�ำไปปฏิบตั ิ
งานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
2. เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สาร การประสานงานระหว่างกลุม่ งานต่าง ๆ ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สู่บุคลากร
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการด�ำเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และในกลุ่มบุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 4 ครั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา ให้รับ
ทราบนโยบายสามารถประสานงานระหว่างกลุม่ งาน สถานศึกษาและได้รบั ทราบปัญหา
อุปสรรคการด�ำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากร
2. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จ�ำนวน 5 ครั้ง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
3. จัดประชุม รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม จ�ำนวน 10 ครั้ง ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการ สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ข้ า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกั ด ได้รั บทราบ
ข้อราชการและน�ำไปปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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2. เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้ออกให้บริการ ให้ค�ำปรึกษา และประสานงานกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั่วถึงทุกอ�ำเภอ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน :
ด�ำเนินการประชุมสัญจร 5 อ�ำเภอ ในภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียน
ที่ 1/2559 ได้ด�ำเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง
ประจ�ำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และธุรการโรงเรียน ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยแต่ละกลุ่มงานได้ออกบริการให้ค�ำปรึกษา 
ชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ บริการเงิน One Stop Service รักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร บริการ
ให้ค�ำแนะน�ำด้านพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้าง, กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้บริการด้านการ
ท�ำบัตรข้าราชการฯ ลูกจ้าง ข้าราชการบ�ำนาญ ให้ค�ำปรึกษาด้านการเลื่อนต�ำแหน่งให้
สูงขึ้น เงินวิทยฐานะ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักเรียน
ลูกเสือ ยุวกาชาด การประเมินเกีย่ วกับโรงเรียนทีม่ เี ด็กพักนอน, กลุม่ นโยบายและแผน
ให้ค�ำปรึกษาด้านการจัดท�ำงบประมาณ การขอซ่อมแซมอาคารเรียนกรณีที่ประสบ
วาตภัย, กลุม่ อ�ำนวยการ ให้คำ� ปรึกษาด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office
การขอหนังสือรับรองธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทย,
กลุ่มงานสถานศึกษาเอกชน ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเอกชน การขอเบิก
ค่ารักษาพยาบาล การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอกชน, หน่วยตรวจ
สอบภายใน ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการตรวจสอบ การติดตามให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายในของสถานศึกษา, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  (ICT) ให้ค�ำปรึกษาด้านการกรอกข้อมูลนักเรียน (DMC)
การใช้งานในระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มกี ารประเมินความพึง
พอใจ ด้านการได้รับความรู้และสามารถน�ำไปปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 90 ) การให้บริการตามภาระงานต่าง ๆ ขอเจ้าหน้าทีอ่ อกให้บริการ ได้
รับความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (ร้อยละ 89 ) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
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ของการให้บริการของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้รับความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (ร้อยละ
85) ความพึงพอใจในการด�ำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับที่มากที่สุด (ร้อยละ 85)
สถานที่ในการจัดโครงการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 75) เนื่องจากสถาน
ที่จัดบางอ�ำเภอคับแคบ ระยะเวลาในการจัดโครงการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
บางส่วนมีความต้องการให้มีเวลามากกว่านี้ ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โครงการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ออกเยี่ยมสถานศึกษาให้บริการและพัฒนาสถานศึกษา
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจน และ
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวยากไร้และขาดแคลน
ผลการด�ำเนินงาน :
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนในอ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยกลุ่ม
นโยบายและแผน/กลุ่มไอซีที ไปโรงเรียนบ้านป้างส้าน, กลุ่มอ�ำนวยการ ไปโรงเรียน
ญาณวิศิษฎ์และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปโรงเรียน
สันถวไมตรี, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/หน่วยตรวจสอบภายใน ไปโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 61 (ห้วยยะอุ), กลุ่มบริหารงานบุคคล ไปโรงเรียนบ้านธงชัย, กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล ไปโรงเรียนบ้านปูแป้ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไป
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา  กิจกรรมที่ท�ำ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและบริจาค
สิง่ ของให้กบั นักเรียนทีย่ ากไร้และขาดแคลน ท�ำให้คณะครู นักเรียนมีขวัญและก�ำลังใจ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สพป.ตาก เขต 2 กับนักเรียนและครูที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล
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โครงการประกวดสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ�ำปี 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานระบบ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่ อ ยกย่ องเชิด ชูเกียรติสถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ทีบ่ ริหารจัดการและด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ มั ฤทธิผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
3. เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน ให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้คัดเลือกสถานศึกษา 
ที่เป็นต้นแบบ เพื่อรับรางวัลการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและในปีการด�ำเนินการในปี 2559 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ�ำนวน 6 โรงเรียน และมีผลการคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่
500 คน ขึ้นไป คือ
1. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 2. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 499 คน ขึ้นไป คือ
1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 2. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนน้อยกว่า
121 คน คือ
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
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กลยุทธ์ที่

3

พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานธุรการคืนครูให้นักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาได้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน สามารถ
น�ำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ด�ำเนินการพัฒนา
ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน จ�ำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการได้รับความรู้การปฏิบัติราชการโดยใช้หลักธรรมภิบาล
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี การปฏิบัติงานธุรการและฝึกปฏิบัติทุกคนสามารถน�ำ
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพหลังเกษียณอายุราชการ
และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ประจ�ำปี 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณให้ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้
ตัง้ ใจปฏิบตั ริ าชการด้วยความอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำผูเ้ กษียณให้เป็นแบบอย่างของผูท้ มี่ คี วามอุตสาหะวิรยิ ะใน
การท�ำงาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำภายหลังเกษียณอายุ
และสร้างขวัญและก�ำลังใจ เป็นการสืบสานประเพณีและแบบอย่างอันดีงามที่ สพป.
ตาก เขต 2 ได้ด�ำเนินงานมาทุกปี
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ผลการด�ำเนินงาน :
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ�ำวันหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัด ได้แลกเปลีย่ น เรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาท ภารกิจหน้าที่
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
3. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดได้รบั การพัฒนาและเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ทัศนคติ และจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงาน
4. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัด น�ำความรูท้ ี่ได้รบั จากการจัดการความรูม้ าใช้ ใน การ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน :
1. บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ จ�ำนวน 76 คน และเดินทางไปศึกษาดูงาน จ�ำนวน
75 คน
2. บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ จ�ำนวน 75 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน�ำมาใช้ ในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
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โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้นวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบหน้าที่
ผลการด�ำเนินงาน :
บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านการพัฒนาตนเองทาง
ออนไลน์ การอบรม การประชุม พร้อมรับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ และมีเจตคติ
ที่ดีและมีนวัตกรรมที่หลากหลายในการปฏิบัติงานต่อไป

กลยุทธ์ที่

4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วมงานได้เห็น
ผลงาน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดีมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อน�ำเสนอผลงานของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ดีมีประโยชน์ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และน�ำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ต่อไป
3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สร้างคุณประโยชน์กับประเทศ
ชาติ
ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเข้าร่วมงานตากสินมหาราชนุสรณ์จงั หวัดตาก โดย
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ได้นำ� เสนอเป็นการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูป่ ระชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2558 – 2562 การศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง การศึกษาเพือ่ ความ
ยั่งยืน ศักยภาพพื้นที่ การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มูลค่าการค้าสูง ศักยภาพการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เชือ่ มความสามัคคี สร้างความสัมพันธไมตรีดว้ ยการเล่นกีฬา พบปะแลกเปลีย่ นและ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยราชการอื่น ๆ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ออกก�ำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รว่ มจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “แม่สอดเฟรนด์ชิพลีก” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กีฬาฟุตบอล
เป็นสื่อ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน ของหน่วยงานทั้ง 10 หน่วยงาน ผลการ
แข่งขัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รางวัลชนะเลิศกีฬา
ฟุตบอล “แม่สอดเฟรนด์ชิพลีก” ในปี 2559

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และธ�ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนเห็นความส�ำคัญและระลึกถึงพระคุณครู
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3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
ผลการด�ำเนินงาน :
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด จัดที่หอประชุมโรงเรียน
ราษฎร์วิทยา, อ�ำเภอแม่ระมาด จัดที่หอประชุมโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม, อ�ำเภอ
ท่าสองยาง จัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต�ำบลแม่ต้าน, อ�ำเภอพบพระ จัดที่
หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระและอ�ำเภออุม้ ผาง จัดทีโ่ รงเรียนอุม้ ผางวิทยาคม
โดยมีกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรง
เป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ “พระผูท้ รงเป็นแม่
และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559, กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,
พิธีกรรมทางสงฆ์, คารวะครูอาวุโส, กล่าวค�ำปฏิญาณตนของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและมอบโล่/เกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและ
การส่งเสริมพัฒนางานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อตรวจสอบ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของสถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความ
โปร่งใส ป้องกันการทุจริต
2. ตรวจสอบติดตาม การด�ำเนินงานการเงิน บัญชี รายงานการเงิน วิเคราะห์
ประเมินผลรายงานบัญชีตามระบบ GFMIS ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์การ
ประเมินผล ของกรมบัญชีกลาง และสพฐ.ก�ำหนด
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มี
ทักษะความช�ำนาญและความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
โดยภาพรวม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนตรวจสอบการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 32 โรงเรียน สถานศึกษาที่ได้รบั การตรวจสอบ จ�ำนวน 7 โรงเรียน และมีสถาน
ศึกษาที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตรวจสอบ จ�ำนวน 15 โรงเรียน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
จากการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษา  พบว่า 
การด�ำเนินการ กระบวนการส่วนใหญ่ สถานศึกษา มีการตรวจสอบเบื้องต้นน้อย และ
ขออนุมัติเบิกเงินจากผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา  โดยไม่ได้ท�ำการตรวจสอบว่าระเบียบ
กฎหมาย ให้เบิกได้หรือไม่ การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน สถานศึกษาได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการด�ำเนินการใช้จ่าย เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนใหญ่
พบว่าเบิกจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน ไม่มีกิจกรรมทางวิชาการ หรือ
โครงการยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
การจัดท�ำแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายเงิน ขาดความรู้ ในการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการความส�ำคัญและประโยชน์ของแผน ที่จะสามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ การด�ำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และน�ำฐาน
ข้อมูลฐานเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบัน สถานศึกษาจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารตามระเบียบแนวทางทีก่ ำ� หนดได้ไม่ครบถ้วน จัดท�ำแผนแบบกว้าง ๆ การ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา ไม่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
การตรวจสอบการรับเงิน และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
การรับเงินของสถานศึกษา พบว่า  สถานศึกษาร้อยละออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ครบถ้วน/ การรับฝากเงินประกันสัญญา พบว่า  สถานศึกษา
ไม่น�ำเงินประกันสัญญาน�ำส่งฝากเงินไว้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 แต่น�ำฝากไว้ ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบทีก่ ำ� หนด/ดอกเบีย้ เงินอุดหนุนรับจากธนาคาร ในบัญชีเงินฝากธนาคารของ
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สถานศึกษา  ตรวจพบว่าดอกเบี้ยเงินอุดหนุน จากปีงบประมาณก่อน ๆ แต่ไม่ด�ำเนิน
การน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
การตรวจสอบการจัดท�ำบัญชีสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดท�ำบัญชีสถานศึกษา  เอกสารหลักฐานเพื่อการควบคุมการ
รับจ่ายเงินของสถานศึกษา จัดท�ำได้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
การตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแนวทางนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา ได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาให้นักเรียนครบทุกคน ทุกชั้นเรียนให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน มีเพียงบางแห่งติดขัดในเรื่องการส่งของ
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
1. การควบคุมทั่วไป การมอบหมายงาน มีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความเพียงพอ เหมาะสม
2. การควบคุมเงินสด สามารถควบคุมการรับและน�ำส่งเงิน ได้เป็นอย่างดีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน / การควบคุมเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชีไม่ครบ
ถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบนั ก่อนปีงบประมาณ 2559 ยังไม่สามารถพิสจู น์ความมีอยูจ่ ริงของ
เงินฝากธนาคารทุกประเภทได้ทั้งหมด เพื่อท�ำการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร ฎีกาเบิก
จ่ายเงิน ย้อนหลังไปในอดีตและท�ำการเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากในระบบ GGMIS
ต่อไป / การควบคุมเงินฝากคลัง สามารถควบคุมเงินฝากคลังได้ดี / การควบคุมลูกหนี้
สามารถควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการอยู่ในระดับดี / การควบคุมเงินทดรองราชการ
สามารถควบคุมได้ดีมาก ลูกหนี้เงินทดรองราชการมีจ�ำนวนน้อย
ผลการด�ำเนินงาน ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งวดเดือน
มีนาคม 2559 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. บัญชีเงินสด สามารถควบคุมการรับการน�ำส่งเงินอยู่ในระดับดี มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดท�ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร คงเหลือทุก
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สิ้นเดือน เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่จัดท�ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้นยอดเงิน
ฝากคงเหลือตาม Bank Statement กระทบยอดเงินฝากคงเหลือกับบัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มีความเสี่ยงสูงมาก ในเรื่องการควบคุมเงินฝาก
ธนาคารสูงมากขึน้ ยังหารายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน งบประมาณเก่า การบันทึกตัดจ่าย
ในระบบ ยังไม่เป็นปัจจุบัน
3. การควบคุมเงินฝากคลัง อยู่ในระดับพอใช้ ด้านการรับฝากเงินประกันสัญญา 
มีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่จัดท�ำทะเบียนคุมเงินประกัน
สัญญา ให้เป็นปัจจุบัน
4. การควบคุมลูกหนี้ สามารถควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการอยู่ในระดับดี
5. การควบคุมเงินทดรองราชการ สามารถควบคุมได้ดีมาก มีเงินหมุนเวียน
เพื่อบริหารจัดการการจ่ายโครงการ One Stop Service เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้รวดเร็วมีความเสี่ยงน้อย
กิจกรรม 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
ในรอบปีงบประมาณ 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา ดังนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับกฎหมาย ปปช. การจัดซื้อ
จัดจ้าง / ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน / อบรมหลักสูตร เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. จั ด ประชุ ม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการรายงานข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล
ในเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียน โรงเรียนและโรงเรียนสาขาแห่งละ 1 คน
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและทันเวลาที่ระบบก�ำหนด
2. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ผ่านเว็ปไซด์
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3. ออกบริการช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดตามการร้องขอบริการ
ผลการด�ำเนินงาน :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ผ่านระบบ Data Management Center 2015 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559
จ�ำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด / รุ่น 2 โรงเรียนในพื้นที่
อ�ำเภอแม่ระมาด และท่าสองยาง / รุน่ ที่ 3 โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพบพระ และอุม้ ผาง
มีจ�ำนวนผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จ�ำนวน
174 คน โรงเรียนในสังกัดเข้าใจแนวปฏิบัติ สามารถยืนยันข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
ทันระยะเวลาที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดครบ 100 เปอร์เซ็น
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 น�ำข้อมูลดังกล่าวมาสรุป
จัดท�ำแผนพับจ�ำนวน 1,000 แผ่น ส�ำหรับใช้เผยแพร่ และสรุปรูปเล่มเพื่อใช้ ใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ จ�ำนวน 15 เล่ม พร้อมน�ำขึ้นเว็ปไซด์เผยแพร่

โครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมที่ 1 งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของชุมชนท้องถิน่ และการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2559 อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จัดท�ำแผนงานโครงการ จ�ำนวน 27 โครงการ รวมงบประมาณ 8,000,000 บาท ดังนี้
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ส่วนที่ 3
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
3. มีคมู่ อื ประเมินคุณภาพสถานศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2
4. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของโรงเรียนไว้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
งาน
5. ประชาชนและประชากรวัยเรียนได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและ
ได้ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
กิจกรรมที่ 2 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา  เสนอต่อผู้บริหาร
ให้หน่วยงาน / ส่วนกลาง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
2. เพือ่ รองรับการตรวจราชการของผูต้ รวจกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจ
ติดตามกลยุทธ์ สพฐ.
ผลการด�ำเนินงาน :
1. สพป.ตาก เขต 2 มีรายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวน 300 เล่ม
2. รั บ การตรวจติ ด ตามจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยส�ำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2558
3. รับการตรวจติดตามจากส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ส�ำนักติดตามและประเมินผล สพฐ.ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
4. รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิษณุ ตุลสุข)
ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย โรงเรียน
บ้านร่มเกล้า  4, โรงเรียนบ้านกล้อทอ, โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ และโรงเรียนป่าไม้
อุทิศ 4 และประชุมระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
5. ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมการจัดท�ำ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีการเชิญหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตาก จ�ำนวน 23
หน่วยงาน เข้าร่วมจัดท�ำแผนงานโครงการในภาพรวมของจังหวัดตาก ในนามส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนองแนวพระราชด�ำริและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การอนุรักษ์ป่าไม้
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงเรียนปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้
3. เพื่ อ สนองแนวพระราชด� ำ ริ แ ละเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการด�ำเนินงาน :
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ทั้ง 5
อ�ำเภอ โรงเรียน จ�ำนวน 117 โรง 7 โรงเรียนสาขา 58 ห้องเรียนสาขา ช่วยกัน “ปลูกป่า
ปลูกคน ม่วงบนดอย” ปลูกต้นอินทนิล จ�ำนวน 10,000 ต้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2559 ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนองแนวพระราชด�ำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระวิชา โดยใช้ต้นไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดความรัก ให้รู้จัก
ความเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
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ส่วนที่ 3
โครงการอบรมพัฒนาการสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมด้านการศึกษาของหน่วย
งานและสถานศึกษาสังกัด ผ่านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม Enetwork, E-news, E-Clips
2. เพื่อรับทราบแนวคิดและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานอื่นหรือจากประชาชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ทั่วไป
4. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชนส่วนกลางและสือ่ มวลชนท้องถิน่
ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษาในสังกัด รวมโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 130 แห่ง เข้ารับการอบรม
2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจในการใช้ โปรแกรม E-network, E-news,
E-Clips และมีความเข้าใจในการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 มี เ ครื อ ข่ า ย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาและกับประชาชนในพื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
5. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ตรวจภายใน สามารถควบคุมและตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา  รายงานทางการเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำ� เนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาด้วยโปรแกรม Acc Online จ�ำนวน 2 รุ่น
มีผู้เข้ารับการอบรม 117 คน, ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา จ�ำนวน 11 คน, ผู้สังเกตการณ์
จ�ำนวน 14 คน, วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางการปฏิบัติงานบัญชีที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยถูกต้องและคล่องตัว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ผู้บริหารศึกษา  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถควบคุมและตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา รายงานทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
4. ระบบบัญชีของสถานศึกษามีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เชื่อถือได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา
ด้วยโปรแกรม Acc Online
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อลดขั้นตอนและลดภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อลดปริมาณเอกสารและทะเบียนคุมที่เป็นกระดาษ
3. เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้เข้าใจระบบการปฏิบตั งิ านการควบคุมการเงินบัญชีของ
สถานศึกษา
4. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจ
สอบภายใน
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ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ที่
ชื่อ – สกุล
2 นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์

ต�ำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล

ต�ำแหน่ง
รอง ผอ.สพป

รางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา 
ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
ประเภทผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
จากกระทรวงศึกษาธิการ

2 นายสุทัศน์  ศรีดาเดช

รอง ผอ.สพป

นักบริหารต้นแบบ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2558
จากกรมอนามัย

รางวัล
บุคคลขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตร
แคดเมียมและตะกั่ว
ศึกษาในโรงเรียนดีเด่น

3 นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน นักวิชาการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา 
ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
ประเภทผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่  
จากกระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
รางวัล
1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร
แคดเมียมและตะกั่วศึกษาในโรงเรียนดีเด่น

จากหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บนส�ำนักงาน)

2 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น
ประเภทหน่วยงาน สาขาป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์

3 ประเมินมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ได้ระดับ ดีมาก

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต�ำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
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รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2           
เหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ภาคเหนือ
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ส่วนที่ 3
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์
และจุดเน้นผ่านโครงการ กิจกรรม วิธกี ารต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายและการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จ แก่ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และสถานศึกษา
ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รบั รางวัล ทัง้ ระดับประเทศ ระดับภาค เป็นทีน่ า่ ชืน่ ชม
ยินดียิ่ง
จึงได้ประมวลภาพแห่งความส�ำเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่ได้จากการด�ำเนินการ  
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้
การแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 65 ประจ� ำ
ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 16– 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ผลปรากฏว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง		
		
77
รายการ
ระดับเหรียญเงิน
		
39
รายการ
ระดับเหรียญทองแดง 			
16
รายการ
หมายเหตุ เฉพาะรางวัลที่ ได้รับจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ขอลงรายละเอียดระบุจ�ำนวนเหรียญที่ สพป.ตาก เขต 2 ได้รับเป็นภาพรวม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครัง้ ที่ 65 ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ผลปรากฏว่า
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง		
		
12
รายการ
ระดับเหรียญเงิน
		
5
รายการ
ระดับเหรียญทองแดง 			
1
รายการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เป็นตัวแทน
ส�ำนักงานเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ได้เหรียญรางวัล 18 เหรียญ ตามรายการดังนี้
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ล�ำดับที่
รายการแข่งขัน
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ป.1 – ป.3
2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
ม.1 – ม.3
3 การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ม.1 – ม.3               
4 การแข่งขันท�ำอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.1-ม.3
5 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ป.1-ป.6
6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation)  ม.1-ม.3
7 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
8 การแข่งขันท�ำอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ป.4 – ป.6
9 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  ป.1 – ป.6
10 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4 - ป.6
11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.1 – ม.3
12 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ป.1 – ป.3

โรงเรียน
คะแนน เหรียญ
ชุมชนบ้านท่าสองยาง 95
ทอง
ชุมชนบ้านท่าสองยาง

94

ทอง

บ้านรวมไทยพัฒนา 4 88.67

ทอง

บ้านรวมไทยพัฒนา 4

80

ทอง

บ้านหนองบัว

85

ทอง

รวมไทยพัฒนา 2

82

ทอง

บ้านกล้อทอ
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ

85
86

ทอง
ทอง

บ้านแม่ตาว

84.66

ทอง

บ้านแม่ระเมิง

95

ทอง

บ้านแม่อมกิ

85

ทอง

ห้วยน�้ำนักวิทยา

91.79

ทอง
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ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ล�ำดับที่
รายการแข่งขัน
โรงเรียน
13 การแข่งขันระบ�ำมาตรฐาน
ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ม.1 – ม.3
14 การแข่งขันระบ�ำมาตรฐาน
ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ป.1 – ป.6
15 การแข่งขันเครื่องร่อน
บ้านหนองบัว
ประเภทร่อนไกล ป.4 – ป.6
16 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รวมไทยพัฒนา 2
ม.1 – ม.3
17 การปั้นดินน�้ำมัน ปฐมวัย
บ้านร่มเกล้า 2
18 การประกวดขับขานประสานเสียง
บ้านหนองบัว
ม.1 – ม.3

คะแนน เหรียญ
77.6
เงิน

ที่
ชื่อ - สกุล
2 นางกชกร  ยอดเมือง

73.8

เงิน

72.48

เงิน

•

79.8

เงิน

•

79
เงิน
68.6 ทองแดง

•

หมายเหตุ เฉพาะรางวัลที่ ได้รับจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ขอลงรายละเอียดระบุชื่อโรงเรียนที่ ได้รับรางวัล เป็นภาพรวม

•

ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางรุณี  ห่อทอง

2 นางกชกร  ยอดเมือง

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ผอ.รร. บ้านห้วยนกแล

รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง  
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ภาคเหนือ

ผอ. ร.ร บ้านแม่ตาวใต้ • เหรียญเงิน รางวัล
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ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
รางวัล
ผอ. ร.ร บ้านแม่ตาวใต้ • รางวัลเชิดชูเกียรติ

ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ภาคเหนือ  
ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
ประจ�ำปี 2558

3 นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ

การด�ำเนินงานระดับดีเด่น
เป็น “สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” จากกระทรวง
ศึกษาธิการ (ป.ป.ส.)
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE
AWARDS ระดับดีเด่น
ประเภทโครงการสาขา
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกัน
ยาเสพติดดีเด่น จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิดชูเกียรติรางวัลยอด
เยี่ยม ประเภทผลงาน
ด้านการบริหารจัดการ
“การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
จัดการศึกษา สู่ประชาคม
อาเซียน AEC รูปแบบ
เครือข่ายชุมชนพร้อมใจ
Kotchakon Model จาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผอ.รร.รวมไทยพัฒนา 6 โรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์ โรงเรียน
รุ่นที่ 1
จาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
ที่
ชื่อ - สกุล
4 นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย

5 นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์

6 นางนงนุช  ชุมภูเทพ

7 นางอัมพร  ศิริขวัญ

8 นายภิเษก  ค�ำน่าน

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา

รางวัล
สถานศึกษาพอเพียง
2558 จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
รอง ผอ.บ้านท่าอาจ รางวัล เสมา ป.ป.ส.
ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยา
เสพติดดีเด่น ประจ�ำปี
2557  จาก กระทรวง
ศึกษาธิการ
ผอ.รร.ไทยราษฎร์คีรี รางวัล MOE AWARDS
ปี 2558 สาขาป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
ประเภทบุคคล  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ผอ.รร.
รรางวัลเชิดชูเกียรติ
ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ เสมา ป.ป.ส. ปีการ
ศึกษา 2557 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทผู้บริหารและครู
ผอ.รร.บ้านแม่อุสุวิทยา • รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา 
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ป.ป.ส. ปีการศึกษา 
2557 จาก กระทรวง
ศึกษาธิการ ประเภทผู้
บริหารและครู
• รางวัลชนะเลิศ ผู้
สนับสนุนการแข่งขัน
ประกวดนักเรียนดี
เด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ�ำปี 2558

ที่
ชื่อ - สกุล
8 นายภิเษก  ค�ำน่าน

9 นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี

10 นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ผอ.รร.บ้านแม่อุสุวิทยา

รางวัล
• โล่เชิดชูเกียรติ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล
การด�ำเนินงาน ระดับดี
เด่น เป็น “สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจ�ำปี
การศึกษา 2557 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัลชนะเลิศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้ควบคุม
การแข่งขันประกวด
โรงเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ประจ�ำปี 2559 จาก
ธนาคาร ออมสิน

ผอ.รร.บ้านแม่กื้ดหลวงฯ ผอ.รร.ยอดเยี่ยม จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.รร.บ้านแม่สละเหนือ คุรุสภา  เข็มทองค�ำ              
จาก คุรุสภา

ครู
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายประสิทธิ์พงศ์  วงค์แก้ว

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ครู ร.ร. บ้านร่มเกล้า

รางวัล
เหรียญทอง รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ภาคเหนือ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
วิชาการ ประจ�ำปี 2558
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ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ที่
ชื่อ - สกุล
2 นายภูรินท์ ชนิลกุล

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ครู ร.ร บ้านแม่ระเมิง

3 นางธนพร  กองค�ำ

ครู ร.ร บ้านแม่ตาว

4 นายสมพล  รัตนมณีแดง

ครู รร.บ้านแม่ตาว
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รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ภาค
เหนือ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ด้านวิชาการ ประจ�ำปี
2558
ชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ภาค
เหนือ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา 
บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ ประจ�ำปี 2558
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ภาคเหนือ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ ประจ�ำปี 2558

ที่
ชื่อ - สกุล
5 นางศรีวรรณ  หมวกชา

6 นางอังคะนา  เกษแก้ว

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ครู ร.ร บ้านแม่ตาว

รางวัล
• เหรียญทอง รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ระดับ
ชาติ ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับประถม
ศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ประจ�ำ
ปี 2558
• รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ภาคเหนือ ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมระดับประถม
ศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ประจ�ำ
ปี 2558

ครู ร.ร บ้านร่มเกล้า 2 รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ภาค
เหนือ ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับประถม
ศึกษา บูรณาการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน ประจ�ำปี 2558
ANNUAL REPORT 2016

79

ส่วนที่ 3
ที่
ชื่อ - สกุล
7 นายอดุลย์  เทศสาย

8 นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรง

9 นายสุพิศ  ค�ำมูล

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
รางวัล
ครู ร.ร บ้านแม่วะหลวง รองชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ภาค
เหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน ประจ�ำปี 2558
ครู ร.ร บ้านร่มเกล้า 2 เหรียญเงิน รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ภาคเหนือ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ประจ�ำปี 2558
ครู ร.ร บ้านร่มเกล้า 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ภาค
เหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ประจ�ำปี
2558
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ที่
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
รางวัล
10 ว่าที่ร้อยตรีภิเษก ดอยแก้วขาว ครู รร.บ้านแม่สลิดหลวง ชนะเลิศ เหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
วิทยา

11 นายสมพล  รัตนมณีแดง

ครู รร.บ้านแม่ตาวใต้

12 นางธนพร  กองค�ำ

ครู รร.บ้านแม่ตาวใต้

13 นางสาวกาญจนา  เหล่ามา

ครู รร.บ้านแม่ตาวใต้

OBEC AWARDS ภาค
เหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมนักเรียนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ประจ�ำปี 2558
ชนะเลิศ เหรียญเงิน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับ
ประเทศ ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม กลุ่มวิชาสาระ
สังคมศึกษา ประจ�ำปี
2559
เหรียญทอง รางวัลทรง
คุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ระดับประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่ม
บูรณาการ
ประจ�ำปี 2559
• รางวัล MOE
AWARDS ระดับดีเด่น
ประเภทโครงการ สาขา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัลเชิดชูเกียรติ
เสมา ป.ป.ส. ปีการ
ศึกษา 2557 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 3
ที่
ชื่อ - สกุล
14 นางสาวจอมขวัญ  ใจยอด

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ครู รร.บ้านแม่ตาวใต้

15 นางศิณีนาถ  ธนพงษ์
ไพฑูรย์

พนักงานราชการ

16 นางรัฐฐาภรณ์  มั่นคง

ครู รร.บ้านทีกะเป่อ

17 นายสุพิศ  ค�ำมูล

ครู รร.บ้านท่าอาจ

82 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทผลงาน
นวัตกรรมด้านสื่อ
การเรียนการสอน
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน “นวัตกรรม
การเรียนรู้จากสื่อ 3
ภาษาสู่อาเซียน” จาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
เด็กไทย สานสายใย
ใส่ใจรอบข้าง จากกรม
อนามัย
การแข่งขันศิลปะ
มวยไทยแห่ง
ประเทศไทย จาก กรม
พละศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ของเหลือใช้ภายใน
บ้านจากวัสดุเหลือ
ใช้ “กล่องกระดาษ
3 มิติ”
• รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มา
พัฒนาสร้างสรรค์
เป็นถังขยะ “ถังขยะ
ลูกฟูก”
จาก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ที่
ชื่อ - สกุล
18 นางสาวปริศนา อินทรวงษ์

19 นางอังคะนา เกษแก้ว
20 นายประสิทธิ์พงศ์  วงศ์แก้ว
21 นางสาคร  ประกอบกิจ
22 นายอัครพงษ์  รักสีขาว
23 นางกาญจนา  พันธ์กอง
นายพุทธิวัฒน์ มณีวรรณ์

ต�ำแหน่ง / โรงเรียน
ครู รร.บ้านท่าอาจ

รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ของเหลือใช้ภายในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้
“กล่องกระดาษ 3 มิติ”
จาก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• รางวัลครูดีที่เราควร
ยกย่อง จาก กระทรวง
ศึกษาธิการ
ครู รร.บ้านร่มเกล้า 2 ชนะเลิศ เหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ครู รร.บ้านร่มเกล้า 2 ชนะเลิศ  เหรียญทอง               
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.                  
OBEC AWARDS
ครู รร.ชุมชนบ้านแม่ตาว รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา 
ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
กลาง
จาก กระทรวงศึกษาธิการ
ครู รร.ไทยราษฎร์คีรี รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา 
ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
จาก กระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติบัตรดีเด่น ระดับ
ครู รร.แม่สอด
ประเทศในการส่งเสริม
นักเรียน ท่องพุทธวจน
ประเภททีม 10 คน จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1 บ้านค้างภิบาล
2

3
4

5

รางวัล
จากหน่วยงาน
รางวัลเสมา  ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถาน กระทรวง
ศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ�ำปี 2557
ศึกษาธิการ
มูลนิธิ
บ้านแม่ตาวใหม่ โครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระ
ราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม สมเด็จพระเทพ
ราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม รัตนราชสุดา
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยปี 2557 - 2559
บ้านแม่ปะใต้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม กระทรวง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ�ำปี 2559 ศึกษาธิการ
ชุมชนบ้านพบพระ โรงเรียนดีเด่นด้านการบูรณาการป้องกันควบคุม กระทรวง
โรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน (อาหารเป็น สาธารณสุข
พิษ มือ เท้าปาก บุหรี่ แอลกฮอล์ และเด็กจมน�้ำ)
โรงเรียนขนาดใหญ่
บ้านแม่ตาวใต้
• รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส. ปีการศึกษา  กระทรวง
ศึกษาธิการ
2557 ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น
• รางวัลสถานศึกษาสีขาวและ ปลอดอบายมุข
ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก
• โครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระ
มูลนิธิ
ราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม สมเด็จพระเทพ
บรมราชกุมารี โรงเรียนคุณ ภาพมาตรฐาน รัตนราชสุดาฯ
กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ปีการศึกษา 2558 – 2560
• รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ส�ำนักงานคณะ
ระดับทองปีการศึกษา  2559 ประเภทสถาน กรรมการการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษาขั้นพื้นฐาน
Knowledge)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด ส�ำนักงาน
คลิปวิดีโอ ข้อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปลัดกระทรวง
(Moderat class More Knowledge)
ศึกษาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ที่
โรงเรียน
รางวัล
6 รวมไทยพัฒนา 6 โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โรงเรียน รุ่นที่ 1

7 บ้านแม่ระมาดน้อย • รางวั ล สามารถด� ำ รงมาตรฐานโรงเรี ย น
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ทองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นสมัยที่ 6
• รางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
รณรงค์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติ
8 ญาณวิศิษฎ์
• รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถาน
ศึกษาพอเพียง 2559”
• โครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระ
ราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี โรงเรียนคุณ ภาพมาตรฐาน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
9 บ้านท่าอาจ
• รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถาน
ศึกษาพอเพียง 2559”
• ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง ปี 2556 - 2559
10 ชุมชนบ้านแม่ต้าน โรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาคเหนือตอนล่าง
(ราษฎรบ�ำรุง)
ประจ�ำปี 2558
11 บ้านแม่ปะใต้

รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถาน
ศึกษาพอเพียง 2559”

จากหน่วยงาน
ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข
ส�ำนักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้ง
ประจ�ำจังหวัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
มูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข
ธนาคารเพื่อ
การเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 3
ที่
โรงเรียน
12 บ้านห้วยบง
13 บ้านแม่อุสุวิทยา

14 บ้านทุ่งถ�้ำ

15 บ้านห้วยม่วง
16 บ้านค้างภิบาล
17 บ้านห้วยนกแล

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
รางวัล
จากหน่วยงาน
ชนะเลิศในการประกวดคลิปวิดโี อหัวข้อ “ลดเวลา ส�ำนักงาน
เรียน เพิ่มเวลารู้”
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
• รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกัน กระทรวง
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา  ศึกษาธิการ
ประเภทสถานศึกษา
• รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2557
ระดับดีเด่น
• รางวัลดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา  ส�ำนักงานคณะ
2558 ระดับดีเด่น
กรรมการการ
• รับเกียรติบัตรผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเทศ ประจ� ำ ปี 2558 ด้ า นพั ฒ นาการ ศูนย์สถานศึกษา
เรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
• รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ�ำปี ส�ำนักงานคณะ
2559 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาด กรรมการการ
ใหญ่ ระดับดีเด่น
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชนะเลิศประกวดสุดยอดห้องน�้ำแห่งปี 2559 ส�ำนักงาน
ระดับจังหวัดตาก ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา สาธารณสุข
ของรัฐบาล
จังหวัดตาก
(ประกวดสูงสุดคือ
ระดับจังหวัด)
รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ กระทรวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถาน ศึกษาธิการ
ศึกษาพอเพียง 2559”
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 กระทรวง
ประเภทสถานศึกษา 
ศึกษาธิการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง สมัยที่ 6
กระทรวง
สาธารณสุข
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ที่
โรงเรียน
18 บ้านสันป่าไร่
19
20
21
22
23
24
25

รางวัล
จากหน่วยงาน
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ กระทรวง
ติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ศึกษาธิการ
ไทยราษฎร์คีรี
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 กระทรวง
ประเภทสถานศึกษา
ศึกษาธิการ
ไทยรัฐวิทยา 61 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระทรวง
(บ้านห้วยยะอุ)
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ศึกษาธิการ
พอเพียง ประจ�ำปี 2558 สถานศึกษาพอเพียง
บ้านปูเต้อ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 5              มูลนิธิสมเด็จ
ปีการศึกษา  2559-2561
พระเทพรัตน
ราชสุดา
บ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
กระทรวงเกษตร
รางวัลพระราชทาน ประจ�ำปี 2559
และสหกรณ์ฯ
บ้านแม่กุเหนือ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ปีการศึกษา 2558-2560 มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดา
รวมไทยพัฒนา 2 สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น
ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
แม่สอด
• รางวัลชนะเลิศระดับภาค ประกวดสวดมนต์ วิทยาลัยสงฆ์
หมู่ แปลบาลี อังกฤษ(ท�ำนองธรรมวัตร) ระดับ พุทธชินราช
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริม มหาวิทยาลัย
ศี ล ธรรมและการประกวดกิ จ กรรมพั ฒ นา มหาจุฬาลงกรณ์
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัย
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• โล่ ร างวั ล ชมเชย ระดั บ ประเทศประกวด
สวดมนต์หมู่ แปลบาลี อังกฤษ(ท�ำนองธรรมวัตร)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้ เ รี ย นด้ า นพระพุ ท ธศาสนาเฉลิ ม พระเกี ย รติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ที่
โรงเรียน
26 ชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

รางวัล
จากหน่วยงาน
• รองชนะเลิศระดับประเทศรางวัลคุณภาพฟืน้ ฟู ชมรมพุทธศาสตร์
ศีลธรรมโลกด้านความดีสากล
สากล
• รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 บ้านป่าคาใหม่
บ้านนักวิทยาศาสต์น้อย ปีการศึกษา 2558
มูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา
28 รวมไทยพัฒนา 1 บ้านนักวิทยาศาสต์น้อย ปีการศึกษา 2559-2560 มูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา
29 บ้านแม่วะหลวง บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ปีการศึกษา 2559-2561 มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดา

ที่
ชื่อ - สกุล
8 ด.ช. เทพพงษ์  เชียงแทน
9 ด.ญ. ณิฐธิดา  แดงอิ่ม

นักเรียน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
ด.ช. เสฎฐวุฒิ  สีแก้ววงษ์
ด.ญ. ชลกร  ทองหล่อ
ด.ญ. จันทร์จิรา  ภูมิเส็ง
ด.ญ. ปนัดดา  ค�ำวาง
น.ส. ศิวิการ์  วงษ์ฟั่น

6 ด.ญ. อรัญญา  แซ่มี่
7 ด.ญ. ชลิตา  เขมโสภณ

โรงเรียน
บ้านแม่ตาวใต้

รวมไทยพัฒนา 6
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รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประกวด
คลิปวิดีโอ ข้อ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
(Moderat class More
Knowledge)
เด็กไทย สานสายใย ใส่ใจ
รอบข้าง ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ระดับชั้นประถม
ศึกษา ระดับประเทศ จาก
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

ด.ช. ตาอ่าว
ด.ช. ภาณุ  พิบูลย์อนันต์ศรี
ด.ช. ทะนง
ด.ช. ญาดา
ด.ญ. เอมมี่
ด.ญ. ชิมี
ด.ช. ขวัญ
ด.ญ. ดาดา จรัสเรืองรองกุล
ด.ญ. สุพัตษา  ติต๊ะ
ด.ช. ศุภกฤต  ทิหวาย

20 ด.ญ. วิว
21 ด.ญ. สุพัตษา ติต๊ะ
22 ด.ญ. ชลดา  ศิริสาร

โรงเรียน
บ้านแม่กื้ดสามท่า

บ้านทีกะเป่อ

บ้านท่าอาจ

รางวัล
รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด
วาดภาพ (ระดับประถม
ศึกษา) หัวข้อ แทรกเตอร์
ในจินตนาการเนื่องใน
กิจกรรมงานเปิดตัวสินค้า
ใหม่คูโบต้า L 4018 ก้าว
สู่ชีวิตที่ดีกว่า จาก บริษัท
ไทซันกรุ๊ป
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ
2 การแข่งขันศิลปะ
มวยไทย ระดับประเทศ
จาก กรมพละศึกษาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลชนะเลิศประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้
ภายในบ้ า นจากวั ส ดุ
เหลือใช้ “กล่องกระดาษ
3 มิติ” จาก กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• รางวัลชนะเลิศประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้
ภายในบ้ า นจากวั ส ดุ
เหลือใช้ “กล่องกระดาษ
3 มิติ” จาก กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ANNUAL REPORT 2016

89

ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ที่
ชื่อ - สกุล
23 ด.ช. อินดาดูลา วงษ์เสรีไทย

โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ต้าน
(ราษฎรบ�ำรุง)

24 ด.ช. สุรพล  นาคาม้วนหาง
นายเอกภาพ  เดชอรชุน

บ้านแม่อมกิ

25 นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา

บ้านแม่อุสุวิทยา

26 ด.ญ. พิมพรรณ  แสงแปลง
นางสาวอรพิน  แก้วหล้า
นางสาวรัตนพร  สีใจ
นายพงศธร  ยะหัวฝาย
นายนนทวัต  สุกันทา
27 ด.ช. ทรงศักดิ์  กุนามา

บ้านห้วยบง

รางวัล
รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story
Telling ระดับศึกษาธิการ
ภาค 17
เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาวูชู ในงานกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5
ครั้งที่ 32 จาก การกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.)
รับโล่เกียรติคุณ การคัดเลือก
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
จาก คณะกรรมการจัด
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559
ชนะเลิศในการประกวด
คลิปวิดิโอหัวข้อ
“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ”

ที่
ชื่อ - สกุล
28 ด.ญ. กนกอร  ธนมงคลวารี
ด.ญ. สุรัมภา  อุปกาบ
ด.ญ. ปานชนก นาเมืองรักษ์
ด.ญ. ฐิติรัตน์  อินทิรานนท์
ด.ญ. ณัฐณิชา  ชมชื่น
ด.ช. กิตตินันท์  ละแก้ว
ด.ช. สรศักดิ์ ขวัญใจ
ด.ญ. พชรีภรณ์ กันทิละ
ด.ญ. พรนับพัน  พรเจริญ

โรงเรียน
รร.แม่สอด

รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น
ระดับประเทศ ในการ
ประกวด ท่องพุทธวจน
ประเภททีม 10 คน

รร.บ้านแม่กื้ดหลวงฯ รางวัลคัดเลือกเป็น
นักเรียนยอดเยี่ยมต่อยอด
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (ระดับประเทศ)
ปี 2559 จาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

90 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

ANNUAL REPORT 2016

91

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4

นอกจากการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ตามนโยบายแล้ว ในส่วนของภารกิจ
ประจ�ำกลุ่มต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้ด�ำเนินงานโดยมี ผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบายและแผน มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุปดังนี้
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
ล�ำดับที่

รายการ

จ�ำนวน

1
2
3
4
5

ก่อสร้างอาคารเรียน
ก่อสร้างส้วม
ก่อสร้างบ้านพักครู
ก่อสร้างสนามกีฬา / ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

9 หลัง
7 หลัง
1 หลัง
9 ลาน
78 หลัง

6

7
8
9

ค่าตอบแทนอัตราจ้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา
นักเรียนพักนอน
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69 ชุด
รวม

งบประมาณ
งบลงทุน
36,280,800
2,607,500
821,900
1,482,300
29,112,900

3,713,300
86,213,500
งบด�ำเนินงาน
401 อัตรา
31,673,700
116 โรง
5,373,900
39 โรง
26,757,520
รวม
63,805,120
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ล�ำดับที่
10

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

135 อัตรา
รวม

11

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นักเรียนพักนอน

117 โรง

งบประมาณ
งบบุคลากร
18,907,000
18,907,000
งบอุดหนุน
186,716,992

21 ราย

2,642,561

12
13
14

รายการ

จ�ำนวน

117 โรง
46 โรง
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

17,477,000
14,323,250
53,114,510
222,040,130

2. การขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ งบ
เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบประมาณ 8,00,000 บาท
3. จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ในปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
โดยมีสรุปผลการด�ำเนินการประชุมดังนี้

สาระส�ำคัญ
1. ประกาศส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรือ่ ง แนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนกับการรับนักเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ปีการศึกษา
2559 และประกาศ กพท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2559
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สาระส�ำคัญ
มติที่ประชุม
-  เห็นชอบ แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
- เห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
   เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   ปีการศึกษา 2559
2. แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
มติที่ประชุม
-  เห็นชอบ ตามที่ สพป.ตาก เขต 2 น�ำเสนอ
3. การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุม
-  เห็นชอบ การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนปะหละทะ
   เป็นโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
4. แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม
-  เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2559
5. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
มติที่ประชุม
-  เห็นชอบ แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
6. ผลการประเมินการอ่านการเขียนได้ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม
- รับทราบผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ควรมีการวิเคราะห์
หาสาเหตุ ทีน่ กั เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในระดับโรงเรียน และภาพรวม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา  ทั้งนี้ เมื่อประเมิน
ครบ 1 ปีการศึกษาขอให้น�ำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อีกครั้งหนึ่ง
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4. จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 และให้ โรงเรียนจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จ�ำนวน 117 โรงเรียน
5. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 ,จัดท�ำคู่มือประเมินสถานศึกษา  ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 และ
เก็บข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตามก�ำหนดเวลา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผลการด�ำเนินงาน
โดยสรุป ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 305,553,070 บาท  
สรุปดังนี้
ที่

รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ

1 งบบุคลากร

เบิกจ่าย

ก่อหนี้ผูกพัน
(PO)

คงเหลือ ร้อยละ

30,809,460

29,550,983

-

1,258,477

95.92

2 งบด�ำเนินงาน

143,737,609

117,710,407.45

26,025,498

1,703.55

81.89

3 งบลงทุน

104,086,810

97,083,597.04

6,999,300

3,912.96

93.27

4. งบอุดหนุน

26,327,191

26,307,227

-

19,964

99.92

592,000

561,649

-

30,351

94.87

305,553,070

271,213,863.49

33,024,798 1,314,408.51

88.76

5. งบกลาง
(รายจ่ายอื่น)

รวม

2. บริการสวัสดิการ  One  Stop  Service  ดังนี้
ข้าราชการ  แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล
จ�ำนวน
654
เป็นเงินงบประมาณ  
2,494,527.25
• ค่าการศึกษาบุตร    
จ�ำนวน    
280
เป็นเงินงบประมาณ  
3,148,422.50

ราย
บาท
ราย
บาท
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ข้าราชการบ�ำนาญ  แยกเป็น
• ค่ารักษาพยาบาล   
จ�ำนวน
เป็นเงินงบประมาณ    
• ค่าการศึกษาบุตร   
จ�ำนวน
เป็นเงินงบประมาณ    
2559

244
933,382.75
130
239,985

ราย  
บาท
ราย  
บาท

3. สรุปผลค่าใช้จ่ายงานยานพาหนะเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ

ที่

รายการ

2557

น�้ำมันเชื้อ
เพลิง

2

ค่าซ่อมบ�ำรุง
รักษารถยนต์

2559

บาท

ลิตร

บาท

ลิตร

บาท

13,277.50

450,913

13,322.11

395,096

13,191.15

343,400

-

330,000

- 357,199.57

-

434,033.92

ลิตร
1

2558

4. สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 - 2559

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

งบประมาณ
2558
2559

เพิ่ม/ลด

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าโทรศัพท์ส�ำนักงาน
ค่าไปรษณีย์

743,987.47
2,568
44,940
30,900.65
29,191.05
155,364

749,912.05
4,338.86
44,940
29,766.53
28,287.56
137,383

+5,924.58
+1,770.86
-1,134.12
-903.49
-17,981

รวม

1,006,951.1

994,628

-12,323.10
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กลุ่มอ�ำนวยการ
1. การรับ – ส่งเอกสารระบบ My - office  ปีงบประมาณ 2558 - 2559
ฉบับ
ที่
รายการ
2558
2559
เอกสารระบบ My - office ภายในส�ำนักงาน
1 • รับหนังสือราชการ
2,3871
24,677
• ส่งหนังสือราชการ
5,036
5,114
2. สถิติการใช้ห้องประชุมประจ�ำปีงบประมาณ 2559
      ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
จ�ำนวน    160 ครั้ง
      ห้องประชุมทีลอซู
จ�ำนวน      95 ครั้ง
3. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพในสถานศึกษา
3.1   ออกหนังสือรับรองเงินเดือน กบข.   จ�ำนวน   1  ราย
โครงการบ้าน ธอส.  จ�ำนวน  46  ราย
3.2   จัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
• ออกหนังสือรับรองเงินกู้ โครงการพัฒนาเครือข่าย
ชีวิตครู - ราย
• ออกหนังสือรับรองเงินเดือนกู้อเนกประสงค์กรุงไทย
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 157 ราย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่ง เสริมการจัดการศึกษา มีผลการด�ำเนินงาน
โดยสรุปดังนี้
1. การฝึกอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 แยกตามหลักสูตรดังนี้
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ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)
ปี 2557
(คน)
-

ปี 2558
(คน)
103

ปี 2559
(คน)
124

7. ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประจ�ำปี 2559 ดังนี้

ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
ปี 2557
(คน)
220

ปี 2558
(คน)
-

ปี 2559
(คน)
101

2. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2550 – 2559)
จ�ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนราษฎร์วิทยา ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2555
2) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2552
3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2552
4) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ปี พ.ศ. 2556
3. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2550
- 2559) ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2553
4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2558 - 2559
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ สุดยอดเพชรระดับประเทศ พ.ศ 2558
5. โรงเรียนปลอดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตามกฎหมายดีเด่น ระดับประถมศึกษา
1) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
6. โครงการ “การจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค และภัย
สุขภาพในกลุม่ วัยเรียน และเด็กเล็ก (อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก บุหรี่ แอลกอฮอล์
และป้องกันเด็กจมน�้ำ)
1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
3) โรงเรียนบ้านเจดีย์ โค๊ะ
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ที่

ชื่อทุนการศึกษา

1 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร  ปี 2559
2 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
3 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
4 ทุนยุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2559
• สายอาชีพ
• สายสามัญ
5 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

จ�ำนวน
(ทุน)

รายการ

รวมเป็น
เงิน

2

ทุนละ 18,000 บาท

36,000

14
1

ทุนละ 5,000 บาท
ทุนละ 3,000 บาท

70,000
3,000

สายอาชีพ
ทุนละ 14,000 บาท/ปี
สายสามัญ
ทุนละ 7,000 บาท /ปี
ทุนละ 3,000 บาท

70,000

2
6
1

3,000
146,000

รวม
หมายเหตุ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาที่ ได้รับจากส่วนราชการภาคเอกชน สมาคมและมูลนิธิ
ที่มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอีกจ�ำนวนมาก

การด�ำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สิทธิในการเข้าถึงเรือ่ งของโอกาสทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำ� เนินการจัดให้มรี ปู แบบของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงและหลากหลาย เช่น ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนที่ตั้งอยูต่ ามหย่อมบ้านในพืน้ ที่
ภูเขาสูงและทุรกันดาร, การร่วมมือการจัดการศึกษากับองค์กรศาสนา, ความร่วมมือกับ
องค์กรเอกชน, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, การจัดการเรียนการสอนคละ
ชั้นฯลฯ ตลอดจนถึงการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์รับนักเรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับในด้านของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มีการจัดตั้ง
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ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2) ได้
ด�ำเนินการในการคุ้มครองสิทธิในด้านของการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา,
การถูกกระท�ำความรุนแรง หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการด�ำเนินงานที่เป็น
กรณีส�ำคัญ ดังนี้

เหตุ/กรณี

ระหว่าง ต.ค 58 – ก.ย 59
จ�ำนวน (ราย)

1. กรณีถูกล่วงละเมิด
• ระหว่างครู/บุคลากรทางการศึกษา
กับเด็ก
• ระหว่างบุคคลอื่นกับเด็ก
2. เหตุความรุนแรง
• ระหว่างเด็กกับเด็ก
3. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
   การศึกษา
4. กรณีอื่น ๆ
• พฤติกรรมไม่เหมาะสม
• อุบัติเหตุ
• อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

1
4
1
2
5
5
18

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการรายงานผ่านระบบ LINE, รายงาน
ผ่านเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 และโทรศัพท์
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การส่งเสริมการเรียนต่อของนักเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ ให้ความส�ำคัญของ
การเรียนต่อของนักเรียน ในเขตพืน้ ที่ 5 อ�ำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยมีการขยาย
ช่วงชั้นให้กับโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 โรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียน
ในพื้นที่ได้ ให้เข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแนะแนว
การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งยังมีส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนในเรื่องของอาชีพ ได้มีการแนะแนว และ Open House เช่น วิทยาลัย
การอาชีพ, วิทยาลัยกาญจนภิเษกช่างทองหลวง, วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ,
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียนเข้าเรียนต่อสายอาชีพ
จ�ำนวน 327 คน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จดั ให้มบี นั ทึกข้อตกลง
(MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสาย
อาชีพ และมีการจัดให้มี Open House ให้กับนักเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชม
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จดั ท�ำโครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบทวิศกึ ษา) ปีการศึกษา 2559
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีพ
แม่สอด ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านกล้อทอ สาขาที่เปิดเรียนร่วม ทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จ�ำนวน 43 คน
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สาขาที่เปิดเรียนร่วม ทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
ช่างไฟฟ้าก�ำลัง จ�ำนวน 113 คน
3. โรงเรียนบ้านแม่อสุ วุ ทิ ยา สาขาทีเ่ ปิดเรียนร่วม ทวิศกึ ษา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
จ�ำนวน 48 คน
4. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สาขาที่เปิดเรียนร่วม
ทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ�ำนวน 19 คน
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การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้มีการตรวจสอบเด็ก
ที่เกิดในปี 2554 – 2558 โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานปกครองท้องที่ เพื่อคัด
กรองข้อมูลจาก ทร.14 เพือ่ จัดท�ำเป็นข้อมูลติดตามนักเรียนว่าเด็กได้เข้าเรียนครบทุกคน
หรือไม่ โดยสภาพการณ์ปกติของโรงเรียนจะมีเด็กที่ไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศ
พม่าติดตามผู้ปกครองมาท�ำงานในประเทศไทย เข้ามาเรียนซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่
อพยพไปมาระหว่างประเทศ ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันส�ำหรับนักเรียนสัญชาติ
เข้ามาเรียนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
ในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 18.89 ส�ำหรับอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ในปีการศึกษา  2558 มีจ�ำนวน 214 คน จากนักเรียนทั้งหมด 36,817 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.58
จากการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมิน
ผลส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการด�ำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านการบริการการ
ศึกษาอย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกันแก่ประชาชนวัยเรียนทุกกลุม่ โดยผลการ
รายงานปรากฏว่าในปีการศึกษา 2558 ลดลงจากปีการศึกษา 2557 คือลดลงร้อยละ
0.58 โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จดั ท�ำวิธแี ก้ไขปัญหา
ข้อมูลเด็กออกกลางคัน ท�ำให้อัตราการออกกลางคันของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558
คิดเป็น ร้อยละ 0.58 ซึ่งเปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของปี 2557 ลดลงร้อยละ
0.05
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ  2559

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม
ชาย
หญิง

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต�่ำกว่าปริญญาตรี

3
820
1,415
5

2
281
472
5

1
539
943
-

2,243

760

1,483

2. ข้อมูลการจัดท�ำบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ปีงบประมาณ 2558  มีผู้มารับบริการท�ำบัตร  จ�ำนวน  623  ใบ
       
ปีงบประมาณ 2559  มีผู้มารับบริการท�ำบัตร  จ�ำนวน  767  ใบ
3. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ดังนี้
รายการ

ชั้นตรา
ต.ม ต.ช ท.ม

ท.ช

รวม
ป.ม ร.จ.พ (คน)

บ.ม

บ.ช

จ.ม

ข้าราชการครู/                 
พลเรือน

-

-

1

70

3

50

20

2

31

177

ลูกจ้างประจ�ำ

6

2

-

-

-

-

-

-

-

8
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4. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ในส�ำนักงานเขตฯ)   
ปีงบประมาณ 2558 – 2559  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ที่
1
2
3
4
5

ต�ำแหน่ง
ผอ. สพป.ตาก เขต 2
รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2
จบห.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรตามมาตรา 38 ค.(2)

กรอบอัตรา ปีงบประมาณ
ตามโครงสร้าง
2558
1
1
10
8
2
28
15
67
45

ปีงบประมาณ
2559
1
4
14
41

5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ
2559 มีการบรรจุข้าราชการครู จ�ำนวน 15 ครั้ง ข้าราชการครูที่ได้รับบรรจุ จ�ำนวน
256 คน
6. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ
2559 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. จ�ำนวน 6 ครั้ง ใช้งบประมาณ 44,910 บาท
โดยมีสรุปผลการด�ำเนินการประชุมดังนี้

สรุปสาระส�ำคัญ

จ�ำนวนราย

1.   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
และแต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ครู รับเงินเดือนในอันดับ ศศ. 1
2.   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต�ำแหน่งผู้บริหาร
3.   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต�ำแหน่งครูผู้สอน

159
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6

สรุปสาระส�ำคัญ

จ�ำนวนราย

4.   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่วยราชการ
5.   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ย้ายสับเปลี่ยน
6.   อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
7.   อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการ
8.   การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
9.   การก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
11. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไป
ต่างสังกัด
12. การปรับปรุงและการก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย
14. การด�ำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

2
2
35
28
2,302
180
124

1
1
4 ครั้ง
2

61
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

50

50

40

40

30

30

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 - 2558

20
ป 2557
ป 2558

ภาษาไทย
39.58
43.29

สังคมฯ
42.55
44.10

ปี 2557

อังกฤษ
26.53
30.86

คณิตฯ
30.54
33.81

วิทยฯ
36.52
37.92

ปี 2558

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557
และ ปีการศึกษา 2558 มีการประเมินจ�ำนวน 5 กลุ่มสาระ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชาฯ วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 44.10 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ต�่ำสุด 30.86
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เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 - 2558

20
ป 2557
ป 2558

ภาษาไทย
32.23
40.75

สังคมฯ
43.89
42.66

ปี 2557

อังกฤษ
26.13
25.20

คณิตฯ
25.60
27.48

วิทยฯ
34.48
34.16

ปี 2558

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา  2557
และ ปีการศึกษา 2558 มีการประเมิน จ�ำนวน 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2558
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา  2557 จ�ำนวน 2 กลุ่มสาระวิชาฯ
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา  ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ค ่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง สุ ด คื อ 42.66
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละต�่ำสุด 25.20
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กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 - 2558

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมินโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปี 2558 ของโรงเรียนเอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็นแต่ละวิชาดังนี้
50

50
40

40

30
20
10
ป 2557
ป 2558

30
ระดับกลุมโรงเรียนเอกชน

ภาษาไทย
40.27
39.71

สังคมฯ
32.53
37.48

ปี 2557

อังกฤษ
16.45
17.61

คณิตฯ
15.15
20.63

วิทยฯ
28.92
30.65

ปี 2558

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 และ
ปีการศึกษา 2558 มีการประเมิน จ�ำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2558
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 4 กลุ่มสาระวิชาฯ วิชา
ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 39.71 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต�่ำ
สุด 17.61
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ระดับประเทศ

ภาษาไทย
43.54
49.33

สังคมฯ
46.71
49.18

อังกฤษ
36.57
40.13

คณิตฯ
36.37
43.47

วิทยฯ
37.92
42.59

ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
ระดับประเทศ

จากแผนภูมิ พบว่า ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประเมินครบทุกวิชา คือ ภาษา
ไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับ
กลุ่มเอกชน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 46.71
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 36.37 ระดับประเทศ วิชาภาษาไทย มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 49.33 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 40.13
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ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปี 2558 ของโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็นแต่ละวิชาดังนี้

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปี 2558 ของโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็นแต่ละวิชาดังนี้

50

50

40

40

30

30

20
ระดับกลุมโรงเรียนเอกชน
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
42.40
42.64

สังคมฯ
45.98
46.24

อังกฤษ
27.47
30.62

คณิตฯ
31.36
32.40

วิทยฯ
36.04
37.63

ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
ระดับประเทศ

จากแผนภูมิ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการประเมินครบทุกวิชา คือ ภาษา
ไทย สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ระดับกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 27.47 ระดับประเทศ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนเอกชน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ร้อยละ 45.98 วิชาภาษาอังกฤษ ธรรม มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดร้อยละ 46.24 วิชาภาษาอังกฤษ
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 30.62
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20
ระดับกลุมโรงเรียนเอกชน
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
45.99
49.36

สังคมฯ
37.92
39.70

อังกฤษ
25.95
24.98

คณิตฯ
23.56
26.59

วิทยฯ
31.00
33.40

ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
ระดับประเทศ

จากแผนภูมิ พบว่า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการประเมินครบทุกวิชา  คือ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 45.99
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 23.56 ระดับประเทศ วิชาภาษาไทย มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 49.36 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 24.98
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