รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

เอกสารล�ำดับที่ 3/2562
กลุ่มนโยบายและแผน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน พุทธศักราช 2562

ข้าราชการมีสิ่งส�ำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง
อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน
อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม
ผลประโยชน์แผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ
ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม
เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น

วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2562

ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 มี ภ ารกิ จ
ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ที่ 5 อ�ำเภอ
คื อ อ� ำ เภอแม่ ส อด อ� ำ เภอแม่ ร ะมาด อ� ำ เภอท่ า สองยาง อ� ำ เภออุ ้ ม ผางและ
อ�ำเภอพบพระ
เอกสารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้ ได้แสดงถึงความส�ำเร็จในภาพรวมของโครงการ
ตามกลยุ ท ธ์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2562 และภาพรวม
ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการของส�ำนักงานฯ ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการจัดท�ำเอกสารฉบับนีจ้ นส�ำเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเนือ้ หาสาระ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ
ที่เกี่ยวข้องตามสมควร

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค�ำน�ำ
สารบัญ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ก

ท�ำเนียบผู้บริหาร		

ข

ส่วนที่ 1
		

สภาพทั่วไปของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ส่วนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษา

38

ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

40

ส่วนที่ 4

สรุปผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ

55

ประมวลภาพกิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2562
บรรณาธิการ

3

71

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

ประธานกรรมการ
1. นายปิลัทธ์

อุดมวงษ์

ผอ.สพป. ตาก เขต 2

กรรมการ
2. นายทองหล่อ
ห่อทอง
			
3. นายวัชรินทร์
ใจยะสิทธิ์
			
4. นายวิจิตร
นาควังไทร
5. นายบุญธรรม
พุทธิวงศ์
6. นายสุเทพ
ค�ำปาสังข์
7. นายประดิษฐ์
บุญลือ
8. นางสาวอนงค์ ศึกษา

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายประวัตร์ พันธ์กอง

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

บริบททั่วไป

ส่วนที่

1

ของส�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
ติดต่อกับ
			
ทิศใต้
ติดต่อกับ
			
			
			
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
			
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
และอ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองตาก อ�ำเภอบ้านตาก 		
อ�ำเภอสามเงา อ�ำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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แผนที่จังหวัดตาก และที่ตั้งอ�ำเภอ

4
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2. สภาพของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ตั้ง

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

1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชั้นล่าง ประกอบด้วย กลุ่มอ�ำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2. อาคารพัสดุ

จ�ำนวน 1 หลัง เป็นอาคารตึกชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประชุมทีลอซู และ
ห้องพัสดุ และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาองค์กรเอกชน (NGO)

3. โรงจอดรถ จ�ำนวน 2 หลัง
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ข้อมูลโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 )

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 )

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2
6

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลนักเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีนักเรียนทั้งหมด 49,028 คน แยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 )

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลบุคลากร
ในส�ำนักงาน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปัจจุบัน
มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 77 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน
ศึกษานิเทศก์ 9 คน ข้าราชการตามมาตรา 38 ค. (2) 37 คน
ลูกจ้างประจ�ำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 23 คน จ�ำแนกตาม
ประเภทดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562)

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในส�ำนักงาน
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ข้อมูลบุคลากร
ในสถานศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีข้าราชการครูในสถานศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 2,830 คน จ�ำแนกตามประเภท ดังนี้

แผนภูมิ แสดงจ�ำนวนบุคลากรในสถานศึกษา
หมายเหตุ อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
จ�ำนวน 2,605 อัตรา ครู ตาม จ.18 จ�ำนวน 2,567 อัตรา จึงขาดอัตราก�ำลังครู
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด จ�ำนวน 38 อัตรา ปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติงาน
อยู่จริง จ�ำนวน 2,325 คน และมีต�ำแหน่งว่างรอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
จ�ำนวน 242 ต�ำแหน่ง
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3. สภาพการจัดการศึกษา
3.1 ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม ดังนี้
1 >>
		
		
		
2 >>
		
		
		
		
3 >>
		
		
		
		
		
4 >>
		
		
		
		
5 >>
		
		

กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด จ�ำนวน 5 โรง
1. โรงเรียนแม่สอด
2. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาว
4. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
2. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
3. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
4. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
5. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
6. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
7. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
6. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
8. โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
9. โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา จ�ำนวน 8 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
3. โรงเรียนบ้านปูแป้
4. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
5. โรงเรียนบ้านปางส้าน
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
7. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 8. โรงเรียนบ้านธงชัย
กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
2. โรงเรียนบ้านปูเต้อ
3. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
4. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
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6 >>
		
		
		
		
		
		
7 >>
		
		
		
		
		
		
8 >>
		
		
		
		
		
9 >>
		
		
		

5. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
7. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 8. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
9. โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
2. โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง		
4. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5. โรงเรียนบ้านป่าไร่		
6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
7. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
8. โรงเรียนบ้านพะละ
9. โรงเรียนบ้านจกปก		
10. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
11. โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
3. โรงเรียนบ้านห้วยบง
4. โรงเรียนบ้านวังผา
5. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
6. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
7. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8. โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
9. โรงเรียนบ้านสามหมื่น
10. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
11. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
กลุ่มโรงเรียนโมกขละ จ�ำนวน 9 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน		
4. โรงเรียนบ้านแม่โพ
5. โรงเรียนบ้านอู่หู่				
6. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
7. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
9. โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จ�ำนวน 10 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
3. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
6. โรงเรียนบ้านแม่พลู
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7. โรงเรียนบ้านหนองบัว
8. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
9. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 10. โรงเรียนบ้านแม่จวาง
กลุ่มโรงเรียนทีลอซู จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
2. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
3. โรงเรียนบ้านเซอทะ
4. โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
5. โรงเรียนบ้านกล้อทอ
6. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
7. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ (บ้านเปิงเคลิ่ง)
กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว จ�ำนวน 7 โรง
1. โรงเรียนบ้านไม้กะพง
2. โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
3. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 4. โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
5. โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 6. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
7. โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
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
กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย จ�ำนวน 11 โรง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 2. โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
3. โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
7. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
8. โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
9. โรงเรียนบ้านยะพอ
10. โรงเรียนบ้านมอเกอ
11. โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู
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3.2 โรงเรียนสาขา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีจ�ำนวน 5 โรงเรียนสาขา ดังนี้
		
		
		
		
		

1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
2. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

สาขาบ้านห้วยจะกือ
สาขาบ้านจ่อคี
สาขาตะพิเดอ
สาขาบ้านสามยอดดอย
สาขาบ้านพะดี

อ�ำเภอแม่สอด
อ�ำเภอท่าสองยาง
อ�ำเภอท่าสองยาง
อ�ำเภอพบพระ
อ�ำเภอพบพระ

3.3 ห้องเรียนสาขา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีจ�ำนวน 58 ห้องเรียนสาขา ดังนี้
อ�ำเภอแม่ระมาด
โรงเรียนบ้านน�้ำหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 1. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน�้ำเย็นเซนยอแซฟอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 2. ห้องเรียนสาขาบ้านน�้ำดิบบอนหวาน
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 3. ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 4. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน
		 5. ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล
อ�ำเภอท่าสองยาง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 6. ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 7. ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา
12
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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
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
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โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 44. ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด
		 45. ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี
โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
		 46. ห้องเรียนสาขามอทีทะ
		 47. ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย
		 48. ห้องเรียนสาขาวะแขระโกร
อ�ำเภอแม่สอด
โรงเรียนบ้านธงชัย มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 49. ห้องเรียนสาขาบ้านธงชัยล่าง
โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 50. ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์
		 51. ห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์
อ�ำเภออุ้มผาง
โรงเรียนบ้านกล้อทอ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 52. ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี		
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 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
14
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3.4 รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ�ำนวน 70 ศูนย์
อ�ำเภอแม่สอด มี 48 ศูนย์
		 1. AH YONE OO 		
		 3. MORNING GLORY		
		 5. SAUCH KHA HANG SAR 		
		 7. CHICKEN SCHOOL 		
		 9. LIGHT SCHOOL 		
		 11. BHSOH 		
		 13. HSA MU HTAW 		
		 15. KWE KHA BAUNG 		
		 17. MAE SOT MANNA 		
		 19. NAM TOK 		
		 21. NEW SOCIETY 		
		 23. STTC 		
		 25. SKY BLUE 		
		 27. FARM HOUSE 2 		
		 29. HEAVENLY HOME 		
		 31. CHAMPION 		
		 33. HSA THOO LEl 		
		 35. NAUNG BO DEN 		
		 37. SUNSET (NIGHT) 		
		 39. CDC 		
		 41. IRRAWADDY FLOWER GARDEN
		 43. MUDITAR		
		 45. DIVINE LOVE 		
		 47. MORNING GLORY 2		

2. AH YONE THIT		
4. NEW DAY 		
6. ROCKY MOUNTAIN 2
8. PA RA MI
10. AVODA 		
12. BLSO
14. HWAY K LOKE
16. LOVE AND CARE
18. MIN MA HAW
20. NEW BLOOD
22. ROCKY MOUNTAIN 1
24. SAW
26. NEW WAVE
28. SHWE TA ZIN
30. BWE K LAR
32. HLEE BEE 		
34. ISLAM BAM ROONG
36. PYO KHINN
38. STAR FLOWER
40. lOVE		
42. MIN TNU WON
44. MAE SOT ADVANTIST
46. EMMANUEL
48. HAS TU GAW (ELPIS)
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อ�ำเภอพบพระ มี 12 ศูนย์
		 49. KM.42 		 50. HOPE
		 51. 48 KM. 		 52. FUTURE GARDEN
		 53. PRAHITA 		 54. THOO MWE HTEE GER NI
		 55. THOO MWE KEE		 56. WHITE
		 57. SIKOTHAI		 58. ROSE FIELD
		 59. PARAHITA HTOO		 60. HOME SCHOOL
อ�ำเภอท่าสองยาง มี 6 ศูนย์
		 61. KAW THA BLAY 		 62. NOH BO 		
		 63. MAW KWEE		 64. MORNING GLORY 1
		 65. RAY KAW HTOO		 66. SUN SHINE
อ�ำเภอแม่ระมาด มี 3 ศูนย์
		 67. NYA LI AH TA		 68. NEW ROAD
		 69. JESUS LOVE
อ�ำเภออุ้มผาง มี 1 ศูนย์
		 70. THE LIGHT ASEAN MYANMAR

3.5 รายชือ่ สถานศึกษาในโครงการตามนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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) โรงเรียนบ้านแม่จวาง
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2 >>
		
		
3 >>
		
		
		

ห้องเรียนสาขา
1) โรงเรียนบ้านสามหมื่น ห้องเรียนสาขาห้วยขนุน
2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีซอแม
3) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
4) ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ		 5) ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ
6) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา		 7) ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ
8) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา 9) ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ
10) ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง		 11) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี
12) ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี		 13) ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด
14) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู		 15) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
16) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี
17) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
18) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร
19) ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี 		 20) ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่
21) ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี 		 22) ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี
23) ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี
24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
25) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ
26) ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ 		 27) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแมะโกร
28) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�ำนวน 4 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		 2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
3) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 		 4) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 115 โรงเรียน
3.1 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2552
จ�ำนวน 5 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน		 2) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
ANNUAL REPORT 2 019

17

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

3) โรงเรียนอรุณเมธา		 4) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู
5) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
3.2 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2554
จ�ำนวน 12 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ตาว		 2) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
3) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ		 4) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
5) โรงเรียนบ้านปูเต้อ		 6) โรงเรียนบ้านปูแป้
7) โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน		 8) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
9) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		 10) โรงเรียนบ้านช่องแคบ
11) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3		 12) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
3.3 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2555
จ�ำนวน 18 โรงเรียน
1) โรงเรียนแม่สอด		 2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
3) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ		 4) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
5) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ		 6) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
7) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน 		 9) โรงเรียนบ้านแม่สละ
10) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 		 11) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
12) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 		 13) โรงเรียนบ้านแม่พลู
14) โรงเรียนบ้านหนองหลวง 		 15) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
16) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 		 17) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
18) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
3.4 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2557
จ�ำนวน 10 โรงเรียน
1) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4		 2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
3) โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ		 4) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
5) โรงเรียนบ้านกล้อทอ		 6) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
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7) โรงเรียนบ้านไม้กะพง		 8) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
9) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า		 10) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
3.5 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวน 25 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ		 2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
3) โรงเรียนบ้านปางส้าน		 4) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้
5) โรงเรียนบ้านแม่ปะ		 6) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
7) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้		 8) โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
9) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์		 10) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
11) โรงเรียนบ้านหนองบัว		 12) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
13) โรงเรียนบ้านยะพอ		 14) โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 1
15) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6		 16) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
17) โรงเรียนบ้านเซอทะ		 18) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
19) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์		 20) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
21) โรงเรียนบ้านสามหมื่น		 22) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
23) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ		 24) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
25) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
3.6 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2559
จ�ำนวน 29 โรงเรียน
1) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี		 2) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
3) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา		 4) โรงเรียนบ้านธงชัย
5) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล		 6) โรงเรียนบ้านห้วยบง
7) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว		 8) โรงเรียนบ้านอู่หู่		
9) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ		 10) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
11) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ		 12) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
13) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง		 14) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ		
15) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่		 16) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
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17) โรงเรียนบ้านพะละ		 18) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
19) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ		 20) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
21) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน		 22) โรงเรียนบ้านแม่โพ
23) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น		 24) โรงเรียนบ้านแม่จวาง
25) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง		 26) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
27) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 		 28) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
29) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
3.7 ผ่านการประเมิน / ประกาศจากกระทรวง ปีงบประมาณ 2560
จ�ำนวน 16 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้		 2) โรงเรียนบ้านหัวฝาย
3) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย		 4) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
5) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ		 6) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
7) โรงเรียนบ้านป่าไร่		 8) โรงเรียนบ้านจกปก
9) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม		 10) โรงเรียนบ้านวังผา
11) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ		 12) โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
13) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา 		 14) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
15) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์		 16) โรงเรียนบ้านมอเกอ
โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน 11 โรงเรียน 3 โรงเรียนสาขา
โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านปูแป้		 2) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
3) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์		 4) โรงเรียนบ้านจกปก		
5) โรงเรียนบ้านพะละ		 6) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
7) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม		 8) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
9) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง		 10) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
11) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
12.) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
13) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
14) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
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5 >> โรงเรียนพักนอน จ�ำนวน 42 โรงเรียน 2 โรงเรียนสาขา (ภาคเรียนที่ 1/2562)
โรงเรียน
		 1) โรงเรียนบ้านธงชัย		 2) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 3) โรงเรียนบ้านถ�้ำผาโด้		 4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
		 5) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์		 6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 ฯ
		 7) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้		 8) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
		 9) โรงเรียนบ้านปูเต้อ		 10) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
		 11) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ		 12) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
		 13) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		 14) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 15) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่		 16) โรงเรียนบ้านหนองบัว
		 17) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง		 18) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
		 19) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
		 21) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น		 22) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
		 23) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา		 24) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
		 25) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		 26) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
		 27) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา		 28) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
		 29) โรงเรียนอรุณเมธา		 30) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
		 31) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		
		 32) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
		 33) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 		 34) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
		 35) โรงเรียนบ้านแม่พลู		 36) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 37) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4		 38) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2		
		 39) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี		 40) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
		 41) โรงเรียนบ้านแม่จวาง		 42) โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนสาขา
		 1) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
		 2) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
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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
โรงเรียนดีศรีต�ำบล จ�ำนวน 30 โรง ดังนี้
ปีงบประมาณ 2554
1) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา		 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2		 4) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ปีงบประมาณ 2555
5) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		 6) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนักวิทยา
7) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
8) โรงเรียนแม่สอด		 9) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ปีงบประมาณ 2556
10) โรงเรียนบ้านอู่หู่		 11) โรงเรียนอรุณเมธา
12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่		 13) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
14) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
ปีงบประมาณ 2557
15) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ		 16) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
17) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง		 18) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ		 20) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
21) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก		 22) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
23) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
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24) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ		 25) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5		 27) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
28) โรงเรียนบ้านไม้กะพง 		 29) โรงเรียนบ้านเซอทะ
30) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โรงเรียนดี ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ�ำนวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
ต้นแบบโรงเรียนสุจริต จ�ำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 12 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 		 2) โรงเรียนบ้านแม่พลู
3) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		 4) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล		 6) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ
7) โรงเรียนบ้านปูเต้อ		 8) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
9) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี		 10) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
11) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า		 12) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 24 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้		 2) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4		 4) โรงเรียนบ้านช่องแคบ
5) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6		 6) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
7) โรงเรียนบ้านยะพอ		 8) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
9) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน		 10) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
11) โรงเรียนบ้านแม่กาษา		 12) โรงเรียนบ้านแม่จวาง
13) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
14) โรงเรียนแม่สอด		 15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย
16) โรงเรียนบ้านเซอทะ
17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
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18) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
19) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ		 20) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
21) โรงเรียนบ้านแม่สละ		 22) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
23) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
24) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอ�ำเภอ (PEER CENTER)
1) ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่สอด 		 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนแม่สอด
2) ศูนย์ Peer อ�ำเภอแม่ระมาด 		 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
3) ศูนย์ Peer อ�ำเภอพบพระ 		 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนอรุณเมธา
4) ศูนย์ Peer อ�ำเภอท่าสองยาง 		 ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
5) ศูนย์ Peer อ�ำเภออุ้มผาง
ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
โรงเรียนต้นแบบในเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก จ�ำนวน 3 โรง
1) โรงเรียนแม่สอด		
2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
โรงเรียนสะเต็มศึกษา จ�ำนวน 10 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา		 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฏร์บ�ำรุง
3) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ		 4) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
5) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		 6) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
7) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5		 8) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
9) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี		 10) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
โรงเรียนแกนน�ำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ จ�ำนวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
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โรงเรียนแกนน�ำการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL จ�ำนวน 7 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง		
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว		
4) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
6) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
7) โรงเรียนบ้านมอเกอ
โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จ�ำนวน 73 โรงเรียน
รุ่นที่ 1
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง		 2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 		 4) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ
5) โรงเรียนบ้านท่าอาจ 		 6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
7) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 		 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
ANNUAL REPORT 2 019

25

		 35) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 		 36) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
		 37) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
รุ่น 2
		 38) โรงเรียนแม่สอด		 39) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
		 40) โรงเรียนบ้านแม่ปะ		 41) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
		 42) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก		 43) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 44) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา		 45) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
		 46) โรงเรียนบ้านแม่กาษา		 47) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง
		 48) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา		 49) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
		 50) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล		 51) โรงเรียนบ้านวังผา
		 52) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ		 53) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
		 54) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ		 55) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ	
		 56) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
		 57) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		 58) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
		 59) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่		 60) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
		 61) โรงเรียนอรุณเมธา		 62) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
		 63) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา		 64) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
		 65) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย		 66) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
		 67) โรงเรียนบ้านกล้อทอ		 68) โรงเรียนบ้านเซอทะ
		 69) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา		 70) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		 71) โรงเรียนบ้านไม้กะพง		 72) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
		 73) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
19 >> โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม จ�ำนวน 5 โรงเรียน
		 1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
		 2) โรงเรียนบ้านไม้กะพง		
		 3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 4) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่		
		 5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
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20 >> โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จ�ำนวน 2 โรงเรียน
		 1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่		 2) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
21 >> โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน 33 โรงเรียน
อ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 10 โรงเรียน
		 1) โรงเรียนแม่สอด		 2) โรงเรียนบ้านแม่ตาว
		 3) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก		 4) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
		 5) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ		 6) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
		 7) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ		 8) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
		 9) โรงเรียนบ้านปางส้าน		 10) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง
				 มิตรภาพที่ 26
อ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 11) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง		
		 12) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว		 13) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
		 14) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		 15) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		
		 16) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 17) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ		 18) โรงเรียนบ้านแม่สละ		
		 19) โรงเรียนบ้านหนองบัว		 20) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
		 21) โรงเรียนบ้านแม่จวาง		 22) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
อ�ำเภอพบพระ จ�ำนวน 5 โรงเรียน
		 23) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี		 24) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์		
		 25) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา		 26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
		 27) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
อ�ำเภออุ้มผาง จ�ำนวน 6 โรงเรียน
		 28) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง		 29) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
		 30) โรงเรียนบ้านกล้อทอ		 31) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 32) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้		 33) โรงเรียนบ้านหนองหลวง
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3.6 รายชื่อโรงเรียนตามจุดเน้น สพป.ตาก เขต 2 และความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน
1 >> โรงเรียนนอกกะลา จ�ำนวน 17 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา ดังนี้
รุ่น 1
		 1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ		 2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา
		 3) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์		 4) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
		 5) โรงเรียนบ้านพะละ		 6.) โรงเรียนบ้านหนองบัว
		 7) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		 8.) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		 9) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 10) โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
รุ่น 2
		 11) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 		 12) โรงเรียนบ้านเซอะทะ
		 13) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 		 14) โรงเรียนบ้านปางส้าน
		 15) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 		 16) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
		 17) โรงเรียนบ้านธงชัย 		 18) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
2 >> โรงเรียนต้นแบบ “ โครงการทีเ่ ปลีย่ นแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา
		 PBL และ PLC” ของสพฐ) จ�ำนวน 10 โรงเรียน
		 1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ		 2) โรงเรียนสามัคคีวิทยา
		 3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้		 4) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
		 5) โรงเรียนบ้านเซอทะ		 6) โรงเรียนบ้านไม้กะพง
		 7) โรงเรียนบ้านธงชัย		 8) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
		 9) โรงเรียนบ้านปางส้าน		 10) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
3 >> โครงการศูนย์พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับเด็กบนพื้นที่สูง
		 Read Right For Child :RRC ห้องเรียนสาขาอ�ำเภอท่าสองยาง และ
		 อ�ำภอแม่ระมาด จ�ำนวน 58 ห้องเรียนสาขา
อ�ำเภอแม่ระมาด
		 โรงเรียนบ้านน�้ำหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 1) ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน�้ำเย็นเซนยอแซฟอุปถัมภ์
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		 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 2) ห้องเรียนสาขาบ้านน�้ำดิบบอนหวาน
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 3) ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
		 โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
		 4) ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน		 5) ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล
อ�ำเภอท่าสองยาง
		 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 6) ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
		 7) ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา
		 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
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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
โรงเรียนบ้านญาณวิศิษฎ์ มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้
50) ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์		 51) ห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านกล้อทอ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
52) ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี		
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้
53) ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ		
54) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร
55) ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
56) ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
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โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
57) ห้องเรียนสาขาบ้านยะโม่คี
โรงเรียนสามัคคีวิทยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
58) ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี
โรงเรียนความร่วมมือทวิภาคีกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ�ำนวน 6 โรงเรียน
ปีงบประมาณ 2558
1) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
ปีงบประมาณ 2559
2) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 		 3) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
4) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา		 5) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
6) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดตาก)
จ�ำนวน 30 โรงเรียน
อ�ำเภอแม่สอด จ�ำนวน 9 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ
2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว		
4) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
5) โรงเรียนบ้านปูแป้		
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
7) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก		
8) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
9) โรงเรียนแม่สอด
อ�ำเภออุ้มผาง จ�ำนวน 4 โรงเรียน
10) โรงเรียนบ้านเซอทะ		 11) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
12) โรงเรียนบ้านกล้อทอ		 13) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
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อ�ำเภอแม่ระมาด จ�ำนวน 6 โรงเรียน
14) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย		 15) โรงเรียนสันป่าไร่
16) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม		 17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง
18) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ		 19) โรงเรียนบ้านห้วยบง
อ�ำเภอพบพระ จ�ำนวน 5 โรงเรียน
20) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3		 21) โรงเรียนห้วยน�้ำนักวิทยา
22) โรงเรียนอรุณเมธา		 23) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
24) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
อ�ำเภอท่าสองยาง จ�ำนวน 6 โรงเรียน
25) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น		 26) โรงเรียนบ้านอู่หู่
27) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ		 28) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
29) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		 30) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุน่ ที่ 1 ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
โรงเรียนในโครงการ ร่วมมือกับ CCF จ�ำนวน 40 โรงเรียน
1 โรงเรียนสาขา และ 2 ห้องเรียนสาขา
40 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก		 2) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
3) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา		 4) โรงเรียนบ้านปูแป้
5) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์		 6) โรงเรียนบ้านปางส้าน
7) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด		 8) โรงเรียนบ้านพะละ
9) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ		 10) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
11) โรงเรียนบ้านจกปก		 12) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
13) โรงเรียนบ้านวังผา
14) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
15) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน		 16) โรงเรียนบ้านแม่โพ
17) โรงเรียนบ้านอู่หู่		 18) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ
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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) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา		 35) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
36) โรงเรียนบ้านไม้กะพง		 37) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
38) โรงเรียนหนองหลวง		 39) โรงเรียนบ้านเซอทะ
40) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
1 โรงเรียนสาขา
41) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
2 ห้องเรียนสาขา
42) โรงเรียนบ้านกล้อทอ ห้องเรียนสาขาทีจอชี
43) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านครูจอมบึง จ�ำนวน 22 โรงเรียน
รุ่น 1 และรุ่น 2
1) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ		 2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ
3) โรงเรียนบ้านอู่หู่		 4) โรงเรียนบ้านหนองบัว
5) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา		 6) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
7) โรงเรียนบ้านแม่พลู		 8) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
9) โรงเรียนบ้านทุ่งถ�้ำ		 10) โรงเรียนบ้านแม่โพ
11) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน		 12) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
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13) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ		 14) โรงเรียนบ้านแม่สละ
15) โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู		 16) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
17) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง		 18) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
19) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
20) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
21) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		 22) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาครูในถิน่ ทุรกันดารบนเขตพืน้ ทีส่ งู
ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ให้ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษา
ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�ำนวน 9 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง		
2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
3) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา		
4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
5) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
6) โรงเรียนบ้านสามหมื่น		
7) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
8) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
9) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โรงเรียนในโครงการพลังรวมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก
(SEEDS) โดยลงนามความร่ ว มมื อ MOU กั บ วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช าลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 		 ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา
2) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 		 ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย
3) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 		 ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 		 ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ
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5) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 		 ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี
6) โรงเรียนบ้านแม่พลู 		 ห้องเรียนสาขามอทีทะ
7) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
โรงเรียนที่ MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎก�ำแพงเพชร แม่สอด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น จ�ำนวน 20 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านหัวฝาย		 2) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
3) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้		 4) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
5) โรงเรียนบ้านน�้ำดิบ		 6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
7) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล		 8) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
9) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง		 10) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
11) โรงเรียนบ้านแม่กุน้อย		 12) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
13) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น		 14) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
15) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ		 16) โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
17) โรงเรียนบ้านสามหมื่น		 18) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
19) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
20) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสตามรอยเจ้าฟ้า
นักโภชนาการ รุ่น 1 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
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 กุลฑลจินดา
ANNUAL REPORT 2 019

35

		 11) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 		
		 12) โรงเรียนบ้านหนองบัว
		 13) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
		 14) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
		 15) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
14 >> โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาในโรงเรียน
		 จ�ำนวน 3 โรงเรียน (สารแคดเมียมปนเปื้อนลุ่มน�้ำแม่ตาว)
		 1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 		
		 2) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
		 3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
15 >> โรงเรียนต้นแบบการจัดการอันตรายสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย
		 จ�ำนวน 4 โรงเรียน
		 1) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 		 ห้องเรียนสาขายะโม่คี
		 2) โรงเรียนบ้านกล้อทอ 		 ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
		 3) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
				 ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
		 4) โรงเรียนสามัคคีวิทยา 		 ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี
16 >> โรงเรียนน�ำร่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับโรงเรียน
		 (My School) จ�ำนวน 26 โรงเรียน
		
อ�ำเภอแม่สอด
		 1) โรงเรียนแม่สอด		 2) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
		 3) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ 		 4) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ฯ
		 5) โรงเรียนบ้านหัวฝาย 		 6) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
		 7) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 		 8) โรงเรียนบ้านปูเต้อ
		 9) โรงเรียนบ้านแม่ตาว 		 10) โรงเรียนบ้านปางส้าน

36 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
17 >>
		

อ�ำเภอแม่ระมาด
11) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง
12) โรงเรียนบ้านห้วยบง		
13) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
14) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
อ�ำเภอพบพระ
15) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2		
16) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
17) โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนัก		
18) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
อ�ำเภอท่าสองยาง
19) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ�ำรุง)
20) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
21) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 		
22) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
23) โรงเรียนบ้านหนองบัว		
24) โรงเรียนบ้านแม่สละ
อ�ำเภออุ้มผาง
25) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
26) โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนแกนน�ำการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
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ส่วนที่

ทิการจัศดการศึ
ทางกษา

2

วิสัยทัศน์ (Vision)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเมืองตากน่าอยู่ประตูการค้าชายแดน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ (Mission)
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นให้ มี ความรู ้ ทั ก ษะวิ ช าการ ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะวิ ช าชี พ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการ และส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยม (Value)
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร
มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผูเ้ รียนรู้ มีจติ วิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย�ำทางวิชาการ และมีทกั ษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
มีภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการมีส�ำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหาร
แบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ชุมชน ภาคเอกชนและผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษาระดับพืน้ ที่ จัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการและปรับเปลี่ยน
วั ฒ นธรรมการท� ำ งาน โดยกระจายอ� ำ นาจการบริ ห ารงานและการศึ ก ษา
ให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
			
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ผลการด�ำเนินงาน

ส่วนที่

3

ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
1. งบประมาณ ประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บริหารงานโดยใช้
งบประมาณด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2562 จ�ำนวน 5,000,000 บาท โดยมี
ผลการใช้จ่ายจริงตามโครงการในแผนปฏิบัติการของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

50,000
1,125,000
550,000

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

174,940
3,100,060

2. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 จั ด ท� ำ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์สำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร โครงการร่วมกับองค์กรเอกชน
และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้นักเรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว

ผลการด�ำเนินงาน :
1. สามารถควบคุม ดูแล และช่วยเหลือศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวในพื้นที่ให้เกิด
ความเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงของประเทศ และศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานราชการ และความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษา
2. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
มีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
เมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
3. ผูเ้ รียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว มีความรูท้ กั ษะทางด้านวิชาภาษาไทย และ
สามารถน�ำไปด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคม และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศได้เต็ม
ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่าน/เขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ครูผสู้ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษา ปีที่ 2 ของโรงเรียน
ทุกแห่ง มีทกั ษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทย
โดยใช้สื่อแบบเรียนเร็ว (สพฐ.)
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โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
1. คุณภาพด้านสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
2. ครูสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 21
3. ครูผสู้ อนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างน้อยคนละ 2 นวัตกรรม
ต่อปี
4. คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

ผลการด�ำเนินงาน :
1. เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
2. เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาค้นคว้า และมีทักษะด้านการบรรยายธรรมในที่ชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม
3. เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถในการบรรยายธรรม และได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โครงการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา

ผลการด�ำเนินงาน :
นักเรียน จ�ำนวน 1,032 คน ครูผู้ฝึกสอน 548 คน ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา
42 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ผลการด�ำเนินงาน :
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ
3. สถานศึกษาในสังกัด 121 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ท�ำให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
5. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ
7. สถานศึกษาในสังกัด 121 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ท�ำให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและบรรลุมาตรฐาน

โครงการ การจัดงานวันส�ำคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ลู ก เสื อ เนตรนารี และยุ ว กาชาดในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท บทวนค� ำ ปฏิ ญ าณ สวนสนาม
วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จ
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย				
2. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวทีและบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม
3. ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา และครู ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับความรู้
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
ถูกต้อง
3. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุทราบกฎหมาย
ระเบียบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านพัสดุ น�ำความรูไ้ ปปฏิบตั งิ านและสามารถ
หาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน
และตรวจงานก่อสร้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบด้านควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจ
น�ำไปสู่การปฏิบัติภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อย่างถูกต้อง
2. ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง
ด้านกฎหมายควบคุม อาคาร ด้านการควบคุมงานก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และน�ำความรู้ไปปรับใช้ได้
อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน

โครงการประชุมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ�ำปี 2562

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตากเขต 2 รับทราบนโยบาย แนวทางการด�ำเนินการ มีความเข้าใจ
มี ทั ก ษะและกระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบ สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ น
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ได้ใช้เวทีการประชุมเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่าง
กลุ่มงานต่าง ๆ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่บุคลากร
3. ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบปัญหาอุปสรรค ในการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
4. เกิดสัมพันธภาพในกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 และในกลุ่มบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ANNUAL REPORT 2 019

45

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 รับทราบนโยบาย แนวทางการด�ำเนินการ มีความเข้าใจ
มี ทั ก ษะและกระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบ สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ น
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ได้ใช้เวทีการประชุมเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่าง
กลุ่มงานต่างๆ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่บุคลากร
3. ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบปัญหาอุปสรรค ในการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
4. เกิดสัมพันธ์ภาพในกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและในกลุม่ บุคลากรในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลี่อมล�้ำทางการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2561 และการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองประจ�ำปี (SAR)

ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา
ในการถอดประสบการณ์ร่วมกัน
2. ผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการคิดในเชิงบูรณาการร่วมกันและ
เชื่อมโยงสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
46 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

3. สถานศึ ก ษาจะเกิ ด มโนทั ศ น์ ใ นทางปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. สถานศึ ก ษาจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมในทางปฏิ บั ติ
ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิผล
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม

โครงการ เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง
2. ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนมีความรู้
มีประสบการณ์ สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เด็กนักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้ทันท่วงที

โครงการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พื้นที่เป้าหมาย
เตรียมการรับเสด็จโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�ำริฯ

ผลการด�ำเนินงาน :
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�ำริฯ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และเตรียม
ความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ ตรวจสอบ ติดตาม สร้างเครือข่ายและพัฒนา
งานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน

ผลการด�ำเนินงาน :
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ บริหารจัดการงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย มีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร เกิดความโปร่งใส
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เครือข่ายตรวจสอบ รับการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

โครงการ จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

ผลการด�ำเนินงาน :
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถยืนยันข้อมูลได้ทันตามก�ำหนดทุกแห่ง
2. เจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การรายงานข้อมูล
3. มีข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อความต้องการ
4. มีข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและผู้สนใจ

โครงการ สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน

ผลการด�ำเนินงาน :
กลุ่มงานนโยบายและแผน
1. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก 2 และสถานศึกษาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2. ประชาชนและประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
48 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามความต้องการจ�ำเป็น/ขาดแคลน
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไป
ตามภารกิจที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปตามความจ�ำเป็น
เร่งด่วน
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดท�ำรายงานผล
การด�ำเนินงานแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562 พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับทราบถึงผลการตรวจ
ติดตามการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถด�ำเนินการ
บริ ห ารงานการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายภารกิ จ และจุ ด เน้ น ครบถ้ ว น สามารถ
สนับสนุนภารกิจ งาน/โครงการ กิจกรรมในการจัดการศึกษาตรงตามสภาพปัญหา
และความต้องการได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 2

ผลการด�ำเนินงาน :
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถบริหารงานบรรลุ
ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ภาพความส�ำเร็จ

ของการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์
และจุดเน้นผ่านโครงการ กิจกรรม วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จ แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และ
สถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค
เป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง
จึงได้ประมวลภาพแห่งความส�ำเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่ได้จากการด�ำเนินการ
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ประจ�ำปีงบประมาณ
2562 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา ผลปรากฏว่า ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
132 รายการ
ระดับเหรียญเงิน
58 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
25 รายการ
หมายเหตุ เฉพาะรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ขอลงรายละเอียดระบุจ�ำนวนเหรียญที่ สพป.ตาก เขต 2 ได้รับเป็นภาพรวม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิตและอาคาร
ยิมเนเซี่ยม 4 - 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ผลปรากฏว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
25 รายการ
ระดับเหรียญเงิน
9 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง
2 รายการ
50 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

รวมได้เหรียญรางวัล 36 เหรียญ
ตามรายการดังนี้

ล�ำดับ
ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

1

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.1 - ป.3

โรงเรียนอรุณเมธา

81

ทอง

2

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ป.4 – ป.6

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3

84

ทอง

3

การประกวดภาพยนตร์สั้น
ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

83.33

ทอง

4

การแข่งขันคีตะมวยไทย
ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

82

ทอง

5

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ป.4 - ป.6

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

82

ทอง

6

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ม.1 - ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

80

ทอง

7

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1 - ม.3

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

81

ทอง

8

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม.1 - ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

91

ทอง

9

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ป.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง
กัญไชยมิตรภาพที่ 182

89.83

ทอง

10

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

87

ทอง

11

การแข่งขันร�ำวงมาตรฐาน
ม.1 - ม.3

โรงเรียนชุมชน
บ้านท่าสองยาง

84.4

ทอง
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ล�ำดับ
ที่

รายการแข่งขัน

12 การแข่งขันมายากล ป.1 - ม.3

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

โรงเรียนแม่สอด

87

ทอง

โรงเรียนราษฎร์วิทยา
(ตี่มิ้ง)

88.7

ทอง

89.23

ทอง

13

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ป.4 - ป.6

14

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำนัก
และโยนบอล ป.1 - ป.3
วิทยา

15 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6

โรงเรียนบ้านปูเต้อ

89

ทอง

16 การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านปูเต้อ

90

ทอง

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยบง

88.67

ทอง

การแข่งขันการเล่านิทาน
18 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ม.1 - ม.3

โรงเรียนบ้านหนองบัว

90.67

ทอง

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
19 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง โรงเรียนบ้านหนองบัว
ทางสติปัญญา ป.1 - ป.6

88.68

ทอง

17

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
20 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1 - ม.3

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

81

ทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
21 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ป.1 - ป.6

โรงเรียนบ้านหนองบัว

85

ทอง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
22 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ม.1 - ม.3

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

96

ทอง

52 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ล�ำดับ
ที่

รายการแข่งขัน

การประกวดการขับร้องเพลงไทย
23 ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1 - ป.6

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

โรงเรียนบ้านแม่จวาง

94.99

ทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่
24
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ออกฮู
ทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6

88

ทอง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสดุเหลือใช้
25
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.1 - ป.6

83

ทอง

79

เงิน

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้าน
26 ประเภทบูรณาการความรู้ใน
ท่าสองยาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 - ป.6
27

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1 - ม.3

โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม
กุณฑลจินดา

72.8

เงิน

28

การแข่งขันระบ�ำมาตรฐาน
ม.1 - ม.3

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง

77.8

เงิน

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

73

เงิน

71

เงิน

75.6

เงิน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
32 เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 71.33
ม.1 - ม.3

เงิน

29 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทย
30

กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
(YC:Youth Counselor) ม.1 - ม.3

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
31 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.1 - ป.3

โรงเรียนบ้านอู่หู่
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ล�ำดับ
ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนน เหรียญ

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่
33
โรงเรียนบ้านปูเต้อ
มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ป.1 - ป.6

77

เงิน

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่
34
โรงเรียนบ้านอู่หู่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ป.1 - ป.6

74.5

เงิน

65

ทองแดง

35

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ป.1 - ป.6

โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

36

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ป.1 - ป.6

โรงเรียนบ้านแม่โพ

60.05 ทองแดง

หมายเหตุ เฉพาะรางวัลทีไ่ ด้รบั จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ขอลงรายละเอียด
ระบุชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เป็นภาพรวม

54 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

สรุปผลการด�ำเนินงาน

ส่วนที่

4

ตามภารกิจ

นอกจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายแล้ว ในส่วนของภารกิจประจ�ำ
กลุ่มต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ด�ำเนินงาน
โดยมี ผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
ดังนี้
ที่

ในปีงบประมาณ 2562 กลุม่ นโยบายและแผน มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
รายการ

จ�ำนวน

งบประมาณ

17 หลัง
2 หลัง

100,311,300
318,200

46 โรง

11,252,570

117
รายการ

17,053,938

งบลงทุน
1
2
3
4

ก่อสร้างอาคารเรียน
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

งบด�ำเนินงาน
1
2

ค่าตอบแทนอัตราจ้าง/พนักงานราชการ
นักเรียนพักนอน

591 อัตรา

99,841,115
25,317,400

รวม

254,094,523
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ที่

รายการ

จ�ำนวน

งบประมาณ

121

197,275,351

42

476,512

121
44

31,428,000
21,640,000

งบอุดหนุน
1
2
3
4

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นักเรียนพักนอน

รวม 250,819,863
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 504,914,386
2. การขอสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 งบประมาณ 5,000,000 บาท
4. จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 และให้โรงเรียนจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จ�ำนวน 121
โรงเรียน
5. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 เก็บข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องตามก�ำหนด
เวลา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในปี ง บประมาณ 2562 กลุ ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ มี ผ ล
การด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
		 520,547,022 บาท สรุปดังนี้
56 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

รายการ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ
1
2
3
4.

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รวม

29,836,122
121,547,736
121,192,800
247,970,364
520,547,022

ก่อหนี้ผูกพัน
(PO)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ

29,582,262.36
- 253,859.64 99.15
111,809,646.45 8,731,189.05 1,006,900.50 91.99
57,526,280.98 62,113,539.59 1,552,980.30 47.47
247,504,664
- 465,700.00 99.81
446,422,852.92 70,844,728.64 3,279,440.44 85.76

2. บริการสวัสดิการ One Stop Service ดังนี้
ข้าราชการ แยกเป็น
ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ 		
2,685,712.41 บาท
ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ 		
3,223,087.50 บาท
ข้าราชการบ�ำนาญ แยกเป็น
ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ 		
752,485.77 บาท
ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ 		
198,400.00 บาท
3. สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2561 - 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าโทรศัพท์ส�ำนักงาน
ค่าไปรษณีย์

รวม

งบประมาณ
2561
587,135.96
3,298.81
23,754
20,889.62
19,487.21
117,480

2562
446,486.15
2,568
23,754
8,420
18,234.38
163,942

เพิ่ม/ลด
-140,649.81
-730.81
เท่าเดิม
-12,469.62
-1,252.83
+46,462

772,045.60 663,404.53 -108,641.07
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กลุ่มอ�ำนวยการ
ที่

1. การรับ – ส่งเอกสารระบบ My - office ปีงบประมาณ 2561 - 2562
ฉบับ
รายการ
2561
2562

เอกสารระบบ My - office ภายในส�ำนักงาน
1 • รับหนังสือราชการ
• ส่งหนังสือราชการ

25,579
4,836

26,495
4,981

2. สถิติการใช้ห้องประชุมประจ�ำปีงบประมาณ 2562
		 ห้องเฉลิมพระเกียรติ
จ�ำนวน
19 ครั้ง
		 ห้องประชุมทีลอซู
จ�ำนวน
149 ครั้ง
3. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
		 3.1 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน กบข. จ�ำนวน
- ราย
			
โครงการบ้าน ธอส. จ�ำนวน 29 ราย
		 3.2 จัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
			
ออกหนังสือรับรองเงินกู้
				 โครงการพัฒนาเครือข่ายชีวิตครู 		
- ราย
			
ออกหนังสือรับรองเงินเดือน
				 กู้อเนกประสงค์กรุงไทยให้กับ
				 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
184 ราย
4. สรุปผลค่าใช้จา่ ยงานยานพาหนะเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2551 - 2562
งบประมาณ
ที่ รายการ
2560
2561
2562
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
1
2

น�้ำมันเชื้อ
เพลิง
ค่าซ่อมบ�ำรุง
รักษารถยนต์

10,752.31

343,400

13,026

- 434,033.92

58 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

459,917 12,033.20
486,034.90

2562

378,719
312,572.69

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2561

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมิน
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560
และ ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินจ�ำนวน 4 กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 3 กลุม่ สาระวิชาฯ คือกลุม่ สาระวิชาภาษาไทย, กลุม่ สาระวิชาภาษาอังกฤษ และ
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
และในปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 48.79
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 28.37
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2561

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมิน
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 มีการประเมิน จ�ำนวน 4 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 3 กลุ่มสาระวิชา คือกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย, กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
และในปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 47.41
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 23.89
60 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2561

จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการประเมิน
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดังนี้

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 มีการประเมิน จ�ำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 4 กลุ่มสาระวิชา คือกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา, กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ,
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
และในปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 36.22
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดร้อยละ 19.67
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 – 2561

ปีการศึกษา

ภาษา

คิดค�ำนวณ

เหตุผล

เฉลี่ย
3 ด้าน

ปี 2559

43.57

32.72

45.88

40.72

ปี 2560

42.59

32.24

37.80

37.54

ปี 2561

42.85

40.30

38.83

40.66
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2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 ปีงบประมาณ 2562
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาเอก
3
1
4
ปริญญาโท
360
794
1,154
ปริญญาตรี
274
850
1,124
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
637
1,645
2,282
2. ข้อมูลการจัดท�ำบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 ปีงบประมาณ 2561 มีผู้มารับบริการท�ำบัตร จ�ำนวน 510 ใบ
		 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้มารับบริการท�ำบัตร จ�ำนวน 783 ใบ
3. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ - ดังนี้
		 (ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
4. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส�ำนักงานเขตฯ)
		 ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน (ของแต่ละปี)
กรอบอัตรา ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ที่
ต�ำแหน่ง
ตาม
2560
2561
โครงสร้าง
1
2
3
4
5

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

1
2
21
46

3
9
36

1
2
9
36
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5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ
2562 มีการบรรจุขา้ ราชการครู จ�ำนวน 13 ครัง้ ข้าราชการครูทไี่ ด้รบั บรรจุ
จ�ำนวน 420 คน ย้ายผู้บริหาร 8 คน ย้ายครูผู้สอน 178 คน ช่วยราชการ
15 คน ย้ายสับเปลี่ยน - คน
6. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ
2562 น�ำเรื่องเข้าที่ประชุม กศจ. จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยมีสรุปผลการด�ำเนิน
การประชุมดังนี้

สรุปสาระส�ำคัญ

จ�ำนวนราย

1. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
2. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะช�ำนาญการ
3. การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

37
104
2,416

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีผลการด�ำเนินงาน
โดยสรุปดังนี้
1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 แยกตามหลักสูตรดังนี้

ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

ปี 2560
(คน)

ปี 2561
(คน)

ปี 2562
(คน)

ปี 2560
(คน)

ปี 2561
(คน)

ปี 2562
(คน)

134

-

85

123

-

48
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2562

หลักสูตรจัดอบรมปี 2562
S.B.T.C.

C.A.T.C.

S.A.T.C.

รุ่น 1
สามัญรุ่นใหญ่

สามัญ
รุ่น 1

สามัญ
รุ่น 2

48

42

43

รวม

133

2. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
		 (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562) จ�ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
			 1) โรงเรียนราษฎร์วิทยา ปี พ.ศ. 2555
		 2) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ปี พ.ศ. 2556
			 3) โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ปีการศึกษา 2560
			 4) โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
3. โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในรอบ 10 ปี
		 (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 ) ดังนี้
			 1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ�ำรุง ปี พ.ศ. 2553
			 2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำ� รุง ปี พ.ศ. 2559 (ได้รางวัลชมเชย)
			 3) โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ปี พ.ศ. 2559 (ได้รางวัลชมเชย)
4. โครงการ “การจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค และ
ภัยสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน และเด็กเล็ก (อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก
บุหรี่ แอลกอฮอล์ และป้องกันเด็กจมน�้ำ)
			 1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
			 2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
			 3) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
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5. ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประจ�ำปี 2562 ดังนี้
จ�ำนวน
(ทุน)

โรงเรียน

รวม
เป็นเงิน

1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 ทุน

บ้านแม่ระเมิง

12,500

2 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนฯ

1 ทุน

ป่าไม้อุทิศ 4

4,000

3 ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

1 ทุน

ชุมชนบ้าน
แม่ตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26

2,000

4 ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล
สานฝันการศึกษา ปีที่ 2
ปีการศึกษา 2562

4 ทุน • ญาณวิศิษฏ์

5 ทุนการศึกษาโครงการ
“เพิ่มฝัน ปันโอกาส
เพื่อน้องได้เรียนรู้”
ปีการศึกษา 2561

1 ทุน

ที่

ชื่อทุนการศึกษา
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•

•
•
•

2562

20,000
บ้านห้วยปลาหลด (ทุนละ
บ้านห้วยม่วง
5,000)
บ้านแม่กาษา
ชุมชนบ้าน
แม่ตาวกลาง
มิตรภาพที่ 26

บ้านแม่วะหลวง

5,000

รวม

43,500

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สิทธิในการเข้าถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ด�ำเนินการจัดให้มีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย เช่น ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามหย่อมบ้าน
ในพื้ น ที่ ภู เขาสู ง และทุ ร กั น ดาร, การร่ ว มมื อ การจั ด การศึ ก ษากั บ องค์ ก รศาสนา,
ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, การจัดการ
เรียนการสอนคละชั้นฯลฯ ตลอดจนถึงการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์รับนักเรียน
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับในด้านของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
(ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2) ได้ด�ำเนินการในการคุ้มครองสิทธิในด้านของการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา, การถูกกระท�ำความรุนแรง หรือการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ผลการด�ำเนินงานที่เป็นกรณีส�ำคัญ ดังนี้
เหตุ/กรณี
1. กรณีถูกล่วงละเมิด
• ระหว่างครู/บุคลากรทางการศึกษากับเด็ก
• ระหว่างบุคคลอื่นกับเด็ก
2. เหตุความรุนแรง
• ระหว่างเด็กกับเด็ก

ระหว่าง ต.ค 61 – ก.ย 62
จ�ำนวน (ราย)
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ระหว่าง ต.ค 61 – ก.ย 62
จ�ำนวน (ราย)

เหตุ/กรณี
3. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
4. กรณีอื่น ๆ
• พฤติกรรมไม่เหมาะสม
• อุบัติเหตุ
• ถูกกระท�ำความรุนแรงโดยบุคคลใน
ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น

1
1

ทัง้ นีไ้ ด้จดั ให้มรี ะบบการแจ้งเหตุและการรายงานผ่านระบบ LINE, รายงาน
ผ่านเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 และโทรศัพท์
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2562

การส่งเสริมการเรียนต่อ
ของนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ให้ความส�ำคัญของ
การเรียนต่อของนักเรียน ในเขตพืน้ ที่ 5 อ�ำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยมีการขยาย
ช่วงชั้นให้กับโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 โรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียน
ในพื้นที่ให้ได้เข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแนะแนว
การศึ ก ษาต่ อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารให้ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ จั ด
การเรียนการสอนในเรื่องของอาชีพ ได้มีการแนะแนว และ Open House เช่น
วิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง, วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
กรุงเทพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเทคนิค
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดท�ำโครงการ
เรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ระบบทวิ ศึ ก ษา)
ในงบประมาณ 2562 โรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด
จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีจ�ำนวนนักเรียนทวิศึกษา ปีการศึกษา
2562 จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 367 คน และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 167 คน ดังนี้
ที่

โรงเรียน

ม.4

ม.5

ม.6

1
2
3
4

บ้านกล้อทอ
ป่าไม้อุทิศ4
บ้านแม่อุสุวิทยา
ท่านผู้หญิงวิไล
อมาตยกุล
(บ้านเปิงเคลิ่ง)
รวม

19
79
50
28

22
42
25
22

23
33
24

176

111

80

จบการ หมายเหตุ
ศึกษา
33
83
40
11
167
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การลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ทำ� การคัดกรองข้อมูล
จาก ทร.14 เพื่อจัดท�ำเป็นข้อมูลติดตามนักเรียนว่าเด็กได้เข้าเรียนครบทุกคนหรือไม่
โดยสภาพการณ์ปกติของโรงเรียนจะมีเด็กที่ไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศเมียนมา
ติดตามผู้ปกครองมาท�ำงานในประเทศไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนอพยพไปมาระหว่าง
ประเทศ ส่งผลกระทบต่ออัตราการออกกลางคันส�ำหรับนักเรียนไร้สัญชาติเข้ามาเรียน
โรงเรียนในสังกัด
จากการที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ติ ด ตามและ
ประเมินผลในการด�ำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงาน โดยสรุปการรายงาน
ดังนี้
ปีการศึกษา

จ�ำนวนนักเรียน

จ�ำนวนนักเรียน
ออกกลางคัน

ร้อยละ

2559

37,141

147

0.39

2560

47,736

166

0.34

2561

48,306

107

0.22

70 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าว

พัฒนาคุณภาพการอ่าน-เขียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.2
ANNUAL REPORT 2 019

71

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม
72 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

การแข่งขันงานศิลหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา

การเพิ่มประสิทธิภาพ กตปน
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ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

จัดงานวันส�ำคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควบคุมงาน
74 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

ประชุมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
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ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
76 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลพื้นที่เป้าหมายเตรียมการรับเสด็จโรงเรียน

บริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
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ประมวลภาพกิจกรรม  ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 2
78 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ

2562

บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

คณะท�ำงาน

นางชุติมา มีพัฒนะ
นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
นายพรเทพ เกื้อเม่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

ผู้รวบรวม / เรียบเรียง / จัดท�ำรูปเล่ม
นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์

ผู้สนับสนุนข้อมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

บุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

