
 

ที่ต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   ตั้งอยู่เลขที ่ 35/4  ถนนประสาทวิถี  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110  มอีาคารที่ทําการหลักของสํานักงาน  2 หลัง  ประกอบด้วย     
กลุ่มงาน ดังน้ี  

หน้าห้องผูอ้ํานวยการ  โทรศัพท์ 0-5553-3389   โทรสาร 0-5553-1930 
กลุ่มอํานวยการ   โทรศัพท์ 0-5553-6548  ,0-5553-6549 ตอ่ 101  

โทรสาร  0-5553-1012 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 110 
กลุ่มนโยบายและแผน  โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 109  

โทรสาร  0-5553-5388 
  กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 115 
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 107,108 
  กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 114 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน  โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 104 
  ศูนย์เทคโนโลยีฯ   โทรศัพท์ 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ่ 105 
พ้ืนที่บริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกระดับทุกประเภทได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสามารถดํารงชีวติอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสขุ  รับผิดชอบจัดการศึกษา ในพ้ืนท่ี  5 อําเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก  คือ อําเภอแม่สอด      
อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง  อําเภอพบพระ และอาํเภออุ้มผาง มอีาณาเขตดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดตอ่กับ  อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน และอําเภออมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม ่
 ทิศใต ้  ติดตอ่กับ  อําเภอสังขละบุร ี  จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธาน ี         
                                         อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร   อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค ์
  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ   อําเภอเมืองตาก   อําเภอบ้านตาก   อําเภอสามเงา   อําเภอวังเจ้า  
                                         ของจังหวัดตาก 
  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับประเทศเมียนมาร ์ มีเขตชายแดนยาวประมาณ  580   กิโลเมตร 

   
 
 
 
 
                                                                                            
             



 
อํานาจหน้าที ่ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดไว้      
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  127  ตอนพิเศษ  109 ง  หน้า 40  วันที่ 14 กันยายน 2553) ได้แก่ 
  1)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของท้องถ่ิน 
  2)  วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอดุหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้กํากับ ตรวจสอบ ตดิตาม     
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3)  ประสาน สง่เสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
        4)  กํากับ ดแูล ตดิตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านตา่ง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนการจัด    
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
        7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
        8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        9)  ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      10)  ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานด้านการศึกษา 
  11)  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ  เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
      12)  ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่มิไดร้ะบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรอืปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้มอบหมาย 



แผนภูมิโครงสร้างสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

 
                                                  
                                                                                               
                                                                                        
                                                   



                                             
โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 
 

                                                                                                         

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
-งานธุรการ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิเคราะห์งบประมาณ 
-งานติดตาประเมินผล    
 และรายงาน 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-งานธุรการ 
-งานวางแผนอัตรากําลัง 
 และกําหนดตําแหน่ง 
-งานสรรหาและบรรจุ     
 แต่งต้ัง 
-งานบําเหน็จความชอบ 
 และทะเบียนประวติั 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานวินัยและนิติการ 
-งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. 
 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 

กลุ่มอํานวยการ 
-งานสารบรรณ 
-งานอํานวยการ 
-งานอาคารสถานที ่         
 และส่ิงแวดล้อม 
-งานยานพาหนะ 
-งานจัดระบบบริหาร สพป. 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานการสรรหา การแต่งต้ัง  
 กรรมการและอนุกรรมการ  
 ในระดับต่างๆ  
-งานประสานงาน 
 
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
-งานธุรการ 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
 กระบวนการเรียนรู ้
-งานวัดผลและประเมินผล 
 การศึกษา 
-งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      
 ทางการศึกษา 
-งานนิเทศ ติดตามและ  
 ประเมินผลระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา 
-งานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
 ประกันคุณภาพ 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ 
 ติดตามตรวจสอบประเมิน 
 และนิเทศติดตาม 

         กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
-งานธุรการ 
-งานการเงิน 
-งานบริหารพัสดุ 
-งานบัญชี 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
-งานธุรการ 
-งานส่งเสริมคุณภาพการจัด  
 การศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
-งานส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการศึกษา 
-งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
-งานจัดทาํแผนพัฒนาเทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
-งานจัดทาํข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริการ 
-งานพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
      
แหลง่ท่ีมา ข้อมลู  10 มิถนุายน 2560 กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ กลุม่นโยบายและแผน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

  

 

รายการ จํานวน/หน่วย 
1.   กลุ่มงาน/หน่วยงานเทียบเท่าในส่วนกลาง    7  กลุ่ม 
2.   สถานศึกษาทั้งหมด                          121  แห่ง 
     -  โรงเรียน  
     -  โรงเรียนสาขา  
     -  ห้องเรียนสาขา       

                         116  โรงเรียน  
                           5   โรงเรียนสาขา  
                          58  แห่ง 
                            
 

3.  ห้องเรียน  2,117 ห้องเรียน 
4.  นักเรียน  
     -  ก่อนประถมศึกษา            10,037  คน  
     -  ประถมศึกษา                 28,973  คน  
     -  มัธยมศึกษาตอนต้น          7,651  คน 
     -  มัธยมศึกษาตอนปลาย       1,075  คน   

                    47,736  คน 

5.  ศูนย์การศึกษาเด็กตา่งด้าว 56 ศูนย์ 
6.  ศูนย์การศึกษาเด็กตา่งด้าว(สาขา)                            14  ศูนย์ 
7.  โรงเรียนสังกัด อปท. 
     -  นักเรียน 

 26  แห่ง 
                       8,754  แห่ง 

8  โรงเรียนสังกัด ตชด. 
     -  นักเรียน 

 21  แห่ง 
                       3,406  คน 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๏  บุคลากรในสํานักงาน 
        - ผู้บริหาร                        4  คน 
        - ศึกษานิเทศก์                   8  คน 
        - บุคลากร 38 ค.(2)           37  คน 
        - ลูกจ้างประจํา                  5  คน 
        - ลูกจ้างช่ัวคราว               18  คน 
    ๏  บุคลากรในสถานศึกษา        
 

                         
                           72  คน                               
 
 
 
 
 
                       2,215  คน 


