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คํานํา

สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจในการจัดการ
ศึ กษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึ กษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 5 อําเภอ คื อ อําเภอ
แม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภออุ้มผางและอําเภอพบพระ
เอกสารรายงานผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ฉบั บ นี้ ได้ แ สดงถึ ง ความสํ า เร็จ ในภาพรวมของโครงการ
ตามกลยุ ท ธ์ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํา ปี ง บประมาณ 2564 และภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ตามนโยบายของกระทรวง
ศึ กษาธิการ กลยุ ทธ์ จุ ดเน้ นของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานศึกษาในสังกัด
ขอขอบคุณทุกท่าน ทีม
่ ส
ี ่วนร่วมในการให้ขอ
้ มูลและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้จนสําเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเนื้อหาสาระข้อมูลต่าง ๆ
ทีป
่ รากฏในเอกสารนีจ
้ ะอํานวยประโยชน์แก่หน่วยงานและผูส
้ นใจทีเ่ กีย
่ วข้องตามสมควร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สารบัญ

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คํานํา
สารบัญ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ก.

ทําเนียบผู้บริหาร

ข.

ส่วนที่ 1 บริบททัว่ ไปของสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา

5

ประถมศึกษาตาก เขต 2
สวนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา

37

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2564

41

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ

77

ประมวลภาพกิจกรรมประจําปีงบประมาณ 2564

93

บรรณาธิการ

คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

ประธานกรรมการ
1. นายปิลัทธ์

อุดมวงษ์

ผอ.สพป. ตาก เขต 2

แก้วทอง

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน
้ พื้นฐาน

กรรมการ
2. นายนพพร

ของรัฐ
3. นายสมสวัสดิ์

ทองประวิทย์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
เอกชน

4. นายสุเทพ

คําปาสังข์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายบุญธรรม

พุทธิวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายประดิษฐ์

บุญลือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางสมบูรณ์

ภูยางตูม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายชนมงคล

นอนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
9. นางอุบลรัตน์

บุญลือ

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวประกายรุง้ อุดมเกตุ

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ

11. นางสาวธัญรดา

สุขอ่วม

ศึกษานิเทศก์

12. นางนิษฐเนตร์

บุญมาก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

ก

ทําเนียบผู้บริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
ผู้อาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

ข

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์

นางเมตตา แสวงลาภ

ส่วนที่ 1
บริบททั่วไป

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

่ ไป
1. สภาพทัว

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ตาก เขต 2 ในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบการจัดการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในเขตพื้ น ที่ 5 อํ า เภอชายแดน
ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ได้แก่
1. อําเภอแม่สอด
2. อําเภอแม่ระมาด
3. อําเภอท่าสองยาง
4. อําเภอพบพระ
5. อําเภออุ้มผาง

มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ
่ งสอน
และอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้

ติดต่อกับ อําเภอสังขละบุร ี อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทย
ั ธานี
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
และอําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก

6

ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รายงานผลการดําเนินงาน
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่ ังหวัดตากและทีต
่ ง
แผนทีจ
ั้ อําเภอ

TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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2. สภาพของ

่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สํานักงานเขตพื้ นทีก

ที่ตั้ง

35/4 ถนนประสาทวิถี ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีอาคารทีต
่ ั้งของสํานักงานและอาคารประกอบ ดังนี้
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชัน
ั น์ ศรีดาเดช รองผู้อํานวยการสํานักงาน
้ บน ประกอบด้วย ห้องนายสุทศ

เขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มกฎหมายและคดี และห้องประชุมพาเจริญ
ชัน
่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุม
่ พัฒนาครู
้ ล่าง ประกอบด้วย กลุม
และบุคลากรทางการศึกษา ห้องประชุมแม่เมย และห้องประชุมแม่ตะลอ
2. อาคารพะวอ
ชัน
้ บน ประกอบด้ วย กลุ่มบริหารงานบุคคล ห้ องนางเมตตา แสวงลาภ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาตาก เขต 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มนโยบายและแผน
ชัน
้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถม
้ ล่าง ประกอบด้วย ห้องผูอ
ศึกษาตาก เขต 2 กลุม
่ อํานวยการ กลุม
่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา และห้องนายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3. อาคารพั ส ดุ จํ า นวน 1 หลั ง เป็ น อาคารตึ ก ชั้ น เดี ย ว ประกอบด้ ว ย
ห้องประชุมทีลอซู ห้องพัสดุ และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาองค์กรเอกชน (NGO)
4. โรงจอดรถ จํานวน 3 หลัง
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รายงานผลการดําเนินงาน
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3. สภาพการจัดการศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน ในเขตพื้นทีส
่ ํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
120
100
80
60
40
20
0
โรงเรียน

โรงเรียนของรัฐ

โรงเรียนสาขา

ห้องเรียนสาขา

ศูนย์การเรียนต่างด้าว

116

5

59

70

แผนภูมิ แสดงจํานวนโรงเรียนในเขตพื้ นที่ สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูลนักเรียน ในเขตพื้นทีส
่ ํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
นักเรียน

โรงเรียนของรัฐ

ศูนย์การเรียนต่างด้าว

52,199

8,899

แผนภูมิ แสดงจํานวนนักเรียนในเขตพื้ นที่ สพป.ตาก เขต 2
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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ข้อมูลนักเรียน ในเขตพื้นทีส
่ ํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีนักเรียนทัง้ หมด 52,199 คน แยกตามระดับชัน
้ ทีเ่ ปิดสอน
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
คน

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

10,178

32,177

8,268

1,576

แผนภูมิ แสดงจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ข้อมูลบุคลากรในสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ปัจจุบันมีบุคลากรทีป
่ ฏิบัติงานจริง 72 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน
ศึกษานิเทศก์ 14 คน ข้าราชการตามมาตรา 38 ค. (2) 36 คน
ลูกจ้างประจํา 4 คน และลูกจ้างชัว่ คราว 14 คน
จําแนกตามประเภทดังนี้ (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
คน

ผู้บริหาร

ศึกษานิเทศก์

บุคลากร
ทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

4

14

36

4

14

แผนภูมิ แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงาน
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีข้าราชการครูในสถานศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
รวมทัง้ สิ้น 2,921 คน จําแนกตามประเภท ดังนี้
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ผอ.โรงเรียน

รอง ผอ.

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

116

73

2,456

123

153

แผนภูมิ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา

หมายเหตุ

อั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด จํา นวน 2,758 อั ต รา ครู ตาม จ.18 จํา นวน
2,645 อัตรา จึงขาดอัตรากําลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน
113 อัตรา ปัจจุบน
ั มีขา้ ราชการครูปฏิบต
ั ิงานอยูจ
่ ริง จํานวน 2,000 คน
และมีตําแหน่งว่างรอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จํานวน 645 อัตรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

12

กลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวด จํานวน 5 โรง
1.1 โรงเรียนแม่สอด

1.2 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

1.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว

1.4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ

1.5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง จํานวน 7 โรง
2.1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
2.2 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

2.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

2.4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

2.5 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล

2.6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย

2.7 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

3.1 โรงเรียนบ้านแม่ปะ

3.2 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ

3.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

3.4 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

กลุ่มโรงเรียนแม่ปะ – แม่กาษา จํานวน 9 โรง

3.5 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน

3.6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

3.7 โรงเรียนบ้านแม่กาษา

3.8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า

3.9 โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ

กลุ่มโรงเรียนพะวอ – ด่านแม่ละเมา จํานวน 8 โรง
4.1 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

4.2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

4.3 โรงเรียนบ้านปูแป้

4.4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

4.5 โรงเรียนบ้านปางส้าน

4.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)

4.7 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

4.8 โรงเรียนบ้านธงชัย

5.1 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

5.2 โรงเรียนบ้านปูเต้อ

5.3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

5.4 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

5.5 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

5.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

5.7 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ

5.8 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง

กลุ่มโรงเรียนแม่กุ – มหาวัน จํานวน 9 โรง

5.9.โรงเรียนบ้านถํ้าผาโด้

กลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด จํานวน 11 โรง
6.1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

6.2 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

6.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

6.4 โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

6.5 โรงเรียนบ้านป่าไร่

6.6 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

7.

8.

9.

6.7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

6.8 โรงเรียนบ้านพะละ

6.9 โรงเรียนบ้านจกปก

6.10 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

6.11 โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

กลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา จํานวน 11 โรง
7.1 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

7.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่

7.3 โรงเรียนบ้านห้วยบง

7.4 โรงเรียนบ้านวังผา

7.5 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

7.6 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

7.7 โรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม

7.8 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล

7.9 โรงเรียนบ้านสามหมื่น

7.10 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

7.11 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

กลุ่มโรงเรียนโมกขละ จํานวน 9 โรง

8.1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
8.2 โรงเรียนบ้านทุง่ ถํ้า

8.3 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน

8.4 โรงเรียนบ้านแม่โพ

8.5 โรงเรียนบ้านอู่หู่

8.6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

8.7 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู

8.8 โรงเรียนบ้านแม่สละ

8.9 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ

9.1 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

9.2 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

9.3 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

9.4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

9.5 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

9.6 โรงเรียนบ้านแม่พลู

9.7 โรงเรียนบ้านหนองบัว

9.8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

9.9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

9.10. โรงเรียนบ้านแม่จวาง

10.1 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

10.2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง

10.3 โรงเรียนบ้านเซอทะ

10.4 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุง่

10.5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ

10.6 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จํานวน 10 โรง

10. กลุ่มโรงเรียนทีลอซู จํานวน 7 โรง

10.7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

11. กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว จํานวน 7 โรง
11.1 โรงเรียนบ้านไม้กะพง

11.2 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้

11.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

11.4 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย

11.5 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

11.6 โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

11.7 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
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12. กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรรี าษฎร์ จํานวน 12 โรง
12.1 โรงเรียนอรุณเมธา

12.2 โรงเรียนบ้านช่องแคบ

12.3 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ

12.4 โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

12.5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

12.6 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ

12.7 โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

12.8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

12.9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

12.10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3

12.11 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

12.12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

13.1. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

13.2 โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา

13.3 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

13.4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

13.5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

13.6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

13.7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

13.8. โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

13.9 โรงเรียนบ้านยะพอ

13.10 โรงเรียนบ้านมอเกอ

13. กลุ่มโรงเรียนพบพระ – วาเล่ย์ – รวมไทย จํานวน 11 โรง

13.11 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู

โรงเรียนสาขา (สังกัด สพป.ตาก เขต 2)
มีจาํ นวน 5 โรงเรียนสาขา ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

สาขาบ้านห้วยจะกือ

อําเภอแม่สอด

2. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

สาขาบ้านจ่อคี

อําเภอท่าสองยาง

3. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

สาขาตะพิเดอ

อําเภอท่าสองยาง

4. โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

สาขาบ้านสามยอดดอย

อําเภอพบพระ

5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

สาขาบ้านพะดี

อําเภอพบพระ

ห้องเรียนสาขา (สังกัด สพป.ตาก เขต 2)
มีจาํ นวน 58 ห้องเรียนสาขา ดังนี้

อําเภอแม่ระมาด

โรงเรียนบ้านนํ้าหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

1. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยนํ้าเย็นเซนยอแซฟอุปถัมป์

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

2. ห้องเรียนสาขาบ้านนํ้าดิบบอนหวาน

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

3. ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี
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โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้

4. ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน
5. ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล

อําเภอท่าสองยาง

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. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวโิ จ

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. ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์รว่ มใจ

29. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้

30. ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี

31. ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร

32. ห้องเรียนบ้านแม่ระเมิงโกร

33. ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี

34. ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี

35. ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี

36. ห้องเรียนสาขาบ้านทีมอโกล

37. ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซูล
่ ู่

38. ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร

39. ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี

40. ห้องเรียนสาขาบ้านเซคะปู่เซกลา

41. ห้องเรียนสาขาบ้านยะแปะทะ

42. ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี
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โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

43. ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด

โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้

44. ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด

45. ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี

46. ห้องเรียนสาขามอทีทะ

47. ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย

โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้

48. ห้องเรียนสาขาวะแขระโกร

อําเภอแม่สอด

โรงเรียนบ้านธงชัย มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

49. ห้องเรียนสาขาบ้านธงชัยล่าง

โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้

50. ห้องเรียนสาขามารีย์อุปถัมภ์

อําเภออุ้มผาง

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. ห้องเรียนบ้านยะโม่คี

โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้
58. ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี

รายชื่อศูนย์การเรียนต่างด้าว
จํานวน 66 ศูนย์

อําเภอแม่สอด มี 45 ศูนย์
1. AH YONE OO
3. AVODA
5. BLSO
7. CHAMPION
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2. LIGHT SCHOOL
4. BHSOH
6. BWEK’LAR
8. CDC

9. Hsa Tu Gaw

10. Love

11. HLEE BEE

12. HSA MU HTAW

13. HSA THOO LEl

14. HWAY K’LOKE

15. IRRAWADDY FLOWER GARDEN 16. ISLAM BAM ROONG
17. KWEKHA BAUNG

18. LOVE AND CARE

19. MAE SOT MANNA

20. MIN MA HAW

21. MORNING GLORY

22. NAM TOK

23. NEW BLOOD

24. NEW DAY

25. NEW SOCIETY

26. NAUNG BO DEN

27. PA RA MI

28. PYO KHINN

29. ROCKY MOUNTAIN (โรงโม่)

30. ROCKY MOUNTAIN (พยานดาว)

31. SAW

32. Sky Blue

33. SUNSET (NIGHT)

34. SAUCH KHA HANG SAR

35. NEW WAVE

36. SHWE TA ZIN

37. STAR FLOWER

38. HEAVENLY HOME

39. CHICKEN SCHOOL

40. SAW

41. Muditar

42. Mae Sot Advantist

43. DIVINE LOVE

44. Emmanuel

45. Moming Glory 2 (Morning Glory)

อําเภอพบพระ มี 12 ศูนย์
46. KM.42

47. 48 KM.

48. FUTURE GARDEN

49. HOPE

50. PRAHITA

51. THOO MWE KEE

52. THOO MWE HTEE GER NI

53. WHITE

54. SIKOTHAI

55. ROSE FIELD

56. PARAHITA HTOO

57. HOME SCHOOL

58. KAW THA BLAY

59. NOH BO

60. MORNING GLORY 1

61. RAY KAW HTOO

อําเภอท่าสองยาง มี 5 ศูนย์

62. SUN SHINE

อําเภอแม่ระมาด มี 3 ศูนย์
63. NYA LI AH TA

64. NEN ROAD

65. JESUS LOVE
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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อําเภออุ้มผาง มี 1 ศูนย์

66. THE LIGHT ASEAN MYANMAR

รายชื่อสถานศึกษา

ในโครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1.

โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ จํานวน 11 โรงเรียน 28 ห้องเรียนสาขา
โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

3) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

5) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

6) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

7) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

8) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

9) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

10) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
11) โรงเรียนบ้านแม่จวาง
ห้องเรียนสาขา

โรงเรียนบ้านสามหมื่น

1) ห้องเรียนสาขาห้วยขนุน

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

2) ห้องเรียนสาขาทีซอแม
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

3) ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย

4) ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ

5) ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโค๊ะ

6) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา

7) ห้องเรียนสาขาบ้านอิวโิ จ

8) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา

9) ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ

10) ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง

11) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี

12) ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี

13) ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด

14) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู

15) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

16) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

17) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย
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โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

18) ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร

19) ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี

20) ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซูล
่ ู่

21) ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี

22) ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี

23) ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี

โรงเรียนบ้านกล้อทอ

24) ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

25) ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ

26) ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ

27) ห้องเรียนสาขาบ้านซอแมะโกร

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
2.

3.

28) ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

2) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

3) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

4) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 116 โรงเรียน

3.1 ผ่านการประเมิน/ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2552
จํานวน 5 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

2) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

3) โรงเรียนอรุณเมธา

4) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู

5) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

3.2 ผ่านการประเมิน/ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2554
จํานวน 12 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

2) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล

3) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

4) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

5) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

6) โรงเรียนบ้านปูแป้

7) โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน

8) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

9) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

10) โรงเรียนบ้านช่องแคบ

11) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

12) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

3.3 ผ่านการประเมิน/ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2555
จํานวน 18 โรงเรียน
1) โรงเรียนแม่สอด

2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

3) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ

4) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

5) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

6) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
TAKES A2
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7) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
8) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
9) โรงเรียนบ้านแม่สละ

10) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

11) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

12) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

13) โรงเรียนบ้านแม่พลู

14) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

15) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
16) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

17) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

18) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

3.4 ผ่านการประเมิน/ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2557
จํานวน 10 โรงเรียน

1) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

3) โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ

4) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

5) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

6) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

7) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

8) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

9) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า

10) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

3.5 ผ่านการประเมิน /ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558
จํานวน 25 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ

2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

3) โรงเรียนบ้านปางส้าน

4) โรงเรียนบ้านถํ้าผาโด้

5) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

6) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง

7) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

8) โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ

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) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

21) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

22) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

23) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

24) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

25) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

3.6 ผ่านการประเมิน/ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559
จํานวน 29 โรงเรียน

1) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี
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2) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

3) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

4) โรงเรียนบ้านธงชัย

5) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

6) โรงเรียนบ้านห้วยบง

7) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

8) โรงเรียนบ้านอู่หู่

9) โรงเรียนบ้านทุง่ ถํ้า

10) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

11) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

12) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

13) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

14) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

15) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

16) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

17) โรงเรียนบ้านพะละ

18) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล

19) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

20) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

21) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน

22) โรงเรียนบ้านแม่โพ

23) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

24) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

25) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุง่

26) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้

27) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย

28) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

29) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3

3.7 ผ่านการประเมิน /ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560
จํานวน 16 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

2) โรงเรียนบ้านหัวฝาย

3) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

4) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

5) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ

6) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

7) โรงเรียนบ้านป่าไร่

8) โรงเรียนบ้านจกปก

9) โรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม

10) โรงเรียนบ้านวังผา

11) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ

12) โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู

13) โรงเรียนบ้านห้วยนํ้านักวิทยา

14) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ

15) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

16) โรงเรียนบ้านมอเกอ

3.8 ผ่านการประเมิน /ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
จํานวน 1 โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่

3.9 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการศึกษา
จํานวน 4 โรงเรียน

1) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
2) โรงเรียนบ้านห้วยนํ้านักวิทยา
3) โรงเรียนบ้านยะพอ

4) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1

21

3.10 โรงเรียนนําร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา แห่งนํ้าใจ และความหวัง”

4.

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 6 โรงเรียน 2 โรงเรียนสาขา
1) โรงเรียนบ้านปูแป้

2) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

3) โรงเรียนบ้านจกปก

4) โรงเรียนบ้านพะละ

5) โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล

6) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง

7) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
5.

8) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ

โรงเรียนพักนอน จํานวน 42 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา
(ภาคเรียนที่ 2/2564)

1) โรงเรียนบ้านธงชัย

2) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

3) โรงเรียนบ้านถํ้าผาโด้

4) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

5) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 ฯ

7) โรงเรียนบ้านท่าอาจ

8) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

9) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

10) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

11) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

12) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

13) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

14) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

15) โรงเรียนบ้านหนองบัว

16) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

17) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

18) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

19) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

20) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

21) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

22) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

23) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

24) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

25) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

26) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

27) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

28) โรงเรียนอรุณเมธา

29) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

30) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

31) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
32) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

33) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

34) โรงเรียนบ้านแม่พลู

35) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

36) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

37) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

38) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

39) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

40) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

41) โรงเรียนบ้านป่าไร่

42) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
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โรงเรียนสาขา

6.

1) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ

โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 15 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

2) โรงเรียนบ้านเซอทะ

3) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

4) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

5) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

6) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

7) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

7.

8) โรงเรียนบ้านอู่หู่

9) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

10) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

11) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

12) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

13) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

14) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

15) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

โรงเรียนดีศรีตาํ บล จํานวน 30 โรงเรียน ดังนี้
ปีงบประมาณ 2554

1) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

4) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

5) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

6) โรงเรียนบ้านห้วยนํ้านักวิทยา

7) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

8) โรงเรียนแม่สอด

ปีงบประมาณ 2555

9) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา
ปีงบประมาณ 2556

10) โรงเรียนบ้านอู่หู่

11) โรงเรียนอรุณเมธา

12) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

13) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

14) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
ปีงบประมาณ 2557

15) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

16) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

17) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

18) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

19) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

20) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

21) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

22) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

23) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26
24) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

25) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

27) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

28) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

29) โรงเรียนบ้านเซอทะ

30) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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8.

9.

โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จํานวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านแม่กุน้อย
2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

ต้นแบบโรงเรียนสุจริต จํานวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

10. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

รุน
่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 12 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

2) โรงเรียนบ้านแม่พลู

3) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

4) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

5) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

6) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ

7) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

8) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ

9) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

10) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

11) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

12) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

1) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

2) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

4) โรงเรียนบ้านช่องแคบ

5) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

6) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

7) โรงเรียนบ้านยะพอ

8) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

9) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

10) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

11) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

12) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

รุน
่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 24 โรงเรียน

13) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
14) โรงเรียนแม่สอด

15) โรงเรียนบ้านหัวฝาย

16) โรงเรียนบ้านเซอทะ

17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

18) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
19) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

20) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

21) โรงเรียนบ้านแม่สละ

22) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

23) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

24) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)

11. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอําเภอ (PEER CENTER)
1) ศูนย์ Peer อําเภอแม่สอด

2) ศูนย์ Peer อําเภอแม่ระมาด
3) ศูนย์ Peer อําเภอพบพระ
4) ศูนย์ Peer อําเภอท่าสองยาง
5) ศูนย์ Peer อําเภออุ้มผาง
24

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

ทีต
่ ั้งศูนย์โรงเรียนแม่สอด

ทีต
่ ั้งศูนย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง
ทีต
่ ั้งศูนย์โรงเรียนอรุณเมธา
ทีต
่ ั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ทีต
่ ั้งศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

12. โรงเรียนต้นแบบในเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
จํานวน 3 โรงเรียน

1) โรงเรียนแม่สอด

2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

3) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

13. โรงเรียนสะเต็มศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฏร์บาํ รุง

3) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

4) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

5) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

6) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

7) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

8) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

9) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

10) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

14. โรงเรียนแกนนําการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ

15. ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

16. โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรูท
้ ักษะอาชีพ จํานวน 2 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

17. โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL จํานวน 7 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

4) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
6) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

7) โรงเรียนบ้านมอเกอ

18. โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ ” จํานวน 73 โรงเรียน
รุน
่ ที่ 1

1) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

4) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

5) โรงเรียนบ้านท่าอาจ

6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

7) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า

8) โรงเรียนบ้านถํ้าผาโด้

9) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

10) โรงเรียนบ้านหัวฝาย

11) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

12) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

13) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

14) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

15) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

16) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

18) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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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) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

32) โรงเรียนบ้านยะพอ

33) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู

34) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

35) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

36) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

37) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
รุน
่ ที่ 2

38) โรงเรียนแม่สอด

39) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

40) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

41) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ

42) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

43) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

44) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

45) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

46) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

47) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

48) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

49) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

50) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

51) โรงเรียนบ้านวังผา

52) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

53) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

54) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

55) โรงเรียนบ้านทุง่ ถํ้า

56) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
57) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

58) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

59) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

60) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

61) โรงเรียนอรุณเมธา

62) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

63) โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา

64) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

65) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย

66) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุง่

67) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

68) โรงเรียนบ้านเซอทะ

69) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

70) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

71) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

72) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

73) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

19. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม จํานวน 5 โรงเรียน
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1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

2) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

4) โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
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5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)

20. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
จํานวน 2 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

2) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

21. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 33 โรงเรียน
อําเภอแม่สอด จํานวน 10 โรงเรียน

1) โรงเรียนแม่สอด

2) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

3) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

4) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

6) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

7) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

8) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

9) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

10) โรงเรียนบ้านปางส้าน

อําเภอแม่ระมาด จํานวน 6 โรงเรียน

11) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

12) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

13) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
14) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

15) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

16) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

อําเภอท่าสองยาง จํานวน 6 โรงเรียน

17) โรงเรียนบ้านทุง่ ถํ้า

18) โรงเรียนบ้านแม่สละ

19) โรงเรียนบ้านหนองบัว

20) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

21) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

22) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

23) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

24) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

25) โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา

26) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

อําเภอพบพระ จํานวน 5 โรงเรียน

27) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

อําเภออุ้มผาง จํานวน 6 โรงเรียน

28) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

29) โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

30) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

31) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

32) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้

33) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2564
จํานวน 3 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
2) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา
3) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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23. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุน
่ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านหนองบัว

24. โรงเรียนวิถีพุทธชัน
้ นํา

1) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

รุน
่ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2554

2) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182

รุน
่ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2554

3) โรงเรียนบ้านห้วยบง

รุน
่ ที่ 4 ปี พ.ศ. 2556

4) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

รุน
่ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2557

5) โรงเรียนบ้านหนองบัว

รุน
่ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2557

25. โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการเปลีย
่ นแปลงศตวรรษที่ 21
ปี 2564 จํานวน 10 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

2) โรงเรียนแม่สอด

3) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

4) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

5) โรงเรียนบ้านแม่สละ

6) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

7) โรงเรียนบ้านหนองบัว

8) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี

9) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
10) โรงเรียนบ้านห้วยนํ้านักวิทยา
ปี 2565 จํานวน 10 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

3) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

4) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

5) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

6) โรงเรียนบ้านห้วยบง

7) โรงเรียนอรุณเมธา

8) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

9) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้

10) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

1) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

2) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

4) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

26. โรงเรียนคุณภาพชุมชน จํานวน 6 โรงเรียน

5) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
6) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

27. โรงเรียน Stand alone จํานวน 89 โรงเรียน
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1) โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

2) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

3) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

4) โรงเรียนบ้านธงชัย

5) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

6) โรงเรียนบ้านถํ้าผาโด้

7) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

8) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
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9) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
10) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี สาขาบ้านสามยอดดอย
11) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

12) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

13) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
14) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
15) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

16) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้

17) โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู

18) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

19) โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู

20) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

21) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

22) โรงเรียนบ้านหนองบัว

23) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

24) โรงเรียนบ้านแม่สละ

25) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

26) โรงเรียนบ้านแม่พลู

27) โรงเรียนบ้านเซอทะ

28) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

29) โรงเรียนบ้านแม่จวาง

30) โรงเรียนบ้านยะพอ

31) โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ

32) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

33) โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ

34) โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุง่

35) โรงเรียนบ้านมอเกอ

36) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

37) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

38) โรงเรียนบ้านปางส้าน

39) โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

40) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

41) โรงเรียนบ้านปรอผาโด้

42) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ

43) โรงเรียนบ้านช่องแคบ

44) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา

45) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
46) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

47) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

48) โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา

49) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

50) โรงเรียนบ้านปูแป้

51) โรงเรียนบ้านกลองน้อย

52) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

53) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

54) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

55) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

56) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

57) โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ

58) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

59) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

60) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
61) โรงเรียนอรุณเมธา

62) โรงเรียนบ้านป่าไร่

63) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

64) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

65) โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน

66) โรงเรียนบ้านวังผา

67) โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

68) โรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1

29

69) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

70) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎ์บาํ รุง

71) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง

72) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

73) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
74) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
75) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญชัยมิตรภาพที่ 182
76) โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
77) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
78) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่
79) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
80) โรงเรียนบ้านห้วยบง
81) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
82) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
83) โรงเรียนบ้านแม่ปะ
84) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
85) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
86) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
87) โรงเรียนบ้านหัวฝาย
88) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
89) โรงเรียนแม่สอด

28. โรงเรียนแกนนํา โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
จํานวน 2 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
2) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

29. โรงเรียนคุ้มครองเด็ก (นําร่อง)
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

30. โรงเรียนจัดการแลกเปลีย
่ นเรียนรูผ
้ ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์
สําหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลก
ั ษณะพิเศษ

(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

1) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

2) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี
3) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
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รายชื่อโรงเรียนตามจุดเน้น สพป.ตาก เขต 2
และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการและภาคเอกชน

1. โรงเรียนนอกกะลา จํานวน 17 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา ดังนี้
รุน
่ 1

1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

2) โรงเรียนบ้านแม่กาษา

5) โรงเรียนบ้านพะละ

6.) โรงเรียนบ้านหนองบัว

3) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
7) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

9) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

4) โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
8.) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

10) โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี สาขาบ้านสามยอดดอย
รุน
่ 2

11) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

12) โรงเรียนบ้านเซอะทะ

15) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

16) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

13) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
17) โรงเรียนบ้านธงชัย

14) โรงเรียนบ้านปางส้าน

18) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

2. โรงเรียนต้นแบบ “ โครงการที่เปลีย
่ นแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL
และ PLC” ของสพฐ. จํานวน 10 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

2) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

5) โรงเรียนบ้านเซอทะ

6) โรงเรียนบ้านไม้กะพง

3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
7) โรงเรียนบ้านธงชัย

9) โรงเรียนบ้านปางส้าน

4) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
8) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
10) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

3. โครงการศูนย์พัฒนาการอ่านออกเขียนได้สาํ หรับเด็กบนพื้นที่สูง Read Right
For Child :RRC ห้องเรียนสาขาอําเภอท่าสองยาง และอําภอแม่ระมาด
จํานวน 58 ห้องเรียนสาขา
อําเภอแม่ระมาด

โรงเรียนบ้านนํ้าหอม มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

1) ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยนํ้าเย็นเซนยอแซฟอุปถัมป์

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

2) ห้องเรียนสาขาบ้านนํ้าดิบบอนหวาน

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

3) ห้องเรียนสาขาบ้านเช่อเซอคี

TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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โรงเรียนบ้านสามหมื่น มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้

4) ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน

อําเภอท่าสองยาง

5) ห้องเรียนสาขากูเตอร์โกล

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) ห้องเรียนสาขาบ้านอิวโิ จ

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) ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์รว่ มใจ

29) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง มีห้องเรียนสาขา 13 ห้องเรียน ดังนี้

30) ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี

31) ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร

32) ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร 33) ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี
34) ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี

35) ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี

36) ห้องเรียนสาขาบ้านมอโกล

37) ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซูล
่ ู่

38) ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร 39) ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี
40) ห้องเรียนสาขาบ้านเซคะปู่-เซกลา
41) ห้องเรียนสาขาบ้านยะแปะทะ
42) ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี
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โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

43) ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด

โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนสาขา 2 ห้องเรียน ดังนี้

44) ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด

45) ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคลี

46) ห้องเรียนสาขามอทีทะ

47) ห้องเรียนสาขาแม่สองน้อย

โรงเรียนบ้านแม่พลู มีห้องเรียนสาขา 3 ห้องเรียน ดังนี้

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

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

57) ห้องเรียนสาขาบ้านยะโม่คี

โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา มีห้องเรียนสาขา 1 ห้องเรียน ดังนี้

58) ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี

4. โรงเรียนความร่วมมือทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จํานวน 6 โรงเรียน
ปีงบประมาณ 2558

1) โรงเรียนบ้านกล้อทอ
ปีงบประมาณ 2559

2) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4
3) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
4) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
5) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา
6) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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5. โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดตาก) จํานวน 30 โรงเรียน
อําเภอแม่สอด จํานวน 9 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ

2) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

4) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

5) โรงเรียนบ้านปูแป้

6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)

7) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก

8) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

9) โรงเรียนแม่สอด

อําเภออุ้มผาง จํานวน 4 โรงเรียน

10) โรงเรียนบ้านเซอทะ

11) โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา

12) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

13) โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

14) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

15) โรงเรียนสันป่าไร่

16) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

17) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎ์บาํ รุง

18) โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ
้

19) โรงเรียนบ้านห้วยบง

20) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

21) โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา

22) โรงเรียนอรุณเมธา

23) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

อําเภอแม่ระมาด จํานวน 6 โรงเรียน

อําเภอพบพระ จํานวน 5 โรงเรียน

24) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5

อําเภอท่าสองยาง จํานวน 6 โรงเรียน

25) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

26) โรงเรียนบ้านอู่หู่

27) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

28) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

29) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

30) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

6. โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง

ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ให้ได้รบ
ั วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวน 9 โรงเรียน

1) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

2) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

3) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

5) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
6) โรงเรียนบ้านสามหมื่น
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7) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

8) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
9) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

7. โรงเรียนในโครงการรวมพลังชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก (SEEDS)

โดยลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยโพธิวช
ิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา

2) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย

3) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี

4) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ

5) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

ห้องเรียนสาขาบ้านตอปล้าคี

6) โรงเรียนบ้านแม่พลู

ห้องเรียนสาขามอทีทะ

7) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

8. โรงเรียนที่ MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย
้ ง
ให้สถานศึกษาในท้องถิ่น จํานวน 20 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านหัวฝาย

2) โรงเรียนบ้านแม่ปะ

3) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

4) โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ

5) โรงเรียนบ้านนํ้าดิบ

6) โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

7) โรงเรียนบ้านค้างภิบาล

8) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

9) โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง

10) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

11) โรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

12) โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ

13) โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

14) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

15) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

16) โรงเรียนบ้านนํ้าหอม

17) โรงเรียนบ้านสามหมื่น

18) โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

19) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
20) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

9. โรงเรียนต้นแบบพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษาในโรงเรียน จํานวน 3 โรงเรียน
(สารแคดเมียมปนเปื้ อนลุม
่ นํ้าแม่ตาว)
1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

2) โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
3) โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

10. โรงเรียนต้นแบบการจัดการอันตรายจากสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย จํานวน 4 โรงเรียน
1) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

ห้องเรียนสาขายะโม่คี

2) โรงเรียนบ้านกล้อทอ

ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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3) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)

4) โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยา

ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ
ห้องเรียนสาขาบ้านอุ้มผางคี

11. โรงเรียนนําร่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับโรงเรียน (My School)
จํานวน 26 โรงเรียน
อําเภอแม่สอด

1) โรงเรียนแม่สอด

2) โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

3) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ฯ

4) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ฯ

5) โรงเรียนบ้านหัวฝาย

6) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

7) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

8) โรงเรียนบ้านปูเต้อ

9) โรงเรียนบ้านแม่ตาว

10) โรงเรียนบ้านปางส้าน

อําเภอแม่ระมาด

11) โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง

12) โรงเรียนบ้านห้วยบง

13) โรงเรียนบ้านขะเนจือ
้

14) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

15) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

16) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

17) โรงเรียนบ้านห้วยนํ้านัก

18) โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4

อําเภอพบพระ

อําเภอท่าสองยาง

19) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบํารุง)
20) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

21) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

22) โรงเรียนบ้านห้วยนกกก

23) โรงเรียนบ้านหนองบัว

24) โรงเรียนบ้านแม่สละ
อําเภออุ้มผาง

25) โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

12. โรงเรียนแกนนําการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนป่าไม้อุทศ
ิ 4
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26) โรงเรียนบ้านหนองหลวง

ส่วนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กาํ หนดทิศทางการบริหารจัดการ
ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สร้างเด็กดีและเก่งสู่สังคม โดย
การน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พั นธกิจ (MISSION)
1. จัด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริม สร้า งความมั่ น คง

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ศึ ก ษาให้ เ ป็ น มื อ อาชี พ ตามมาตรฐาน

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทรงเป็นประมุข

7. ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรกับ

2. พั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี ค วามสามารถความ

สิ่งแวดล้อม เน้นด้านความปลอดภัยจาก

เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการเพื่ อ สร้า งขี ด ความ

ภั ยพิบัติ และภั ยคุกคามทุกรูปแบบ ยึด

สามารถในการแข่งขัน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
8. ปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห าร

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจ

จัดการศึกษาทุกระดั บ และจัดการศึกษา

พิเศษตาก โดยเน้นทักษะอาชีพและภาษา

โดยใช้เทคโนโลยี ดิจท
ิ ล
ั (Digital Tech-

เพื่อการสื่อสาร

nology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

5. สร้า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมลํ้า ให้ ผู้เรียนทุกคนได้ รบ
ั บริการ
ทางการศึกษา อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
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ค่านิยม (Value)
องค์กรที่มีชวี ต
ิ พร้อมจิตอาสา

เป้าประสงค์ (GOAL)
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของ

4. ผู้ เรีย นมี ศั ก ยภาพในการประกอบอาชีพ

ชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ

เพือ
่ สร้างรายได้และมีทก
ั ษะด้านการสื่อสาร

ประชาธิปไตยอั นมี พระมหากษั ตริย์ทรง

เพื่อรองรับและตอบสนองความต้ องการ

เป็นประมุข มีทศ
ั นคติทถ
ี่ ก
ู ต้องต่อบ้านเมือง

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

มีหลักคิดที่ถูกต้ อง และเป็นพลเมืองที่ดี

5. ผูเ้ รียนทีม
่ ค
ี วามต้องการจําเป็นพิเศษ กลุม
่

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม

ชาติพันธุ์ กลุม
่ ผู้ด้อยโอกาสและกลุม
่ ทีอ
่ ยู่

ที่พึงประสงค์ มีจต
ิ สาธารณะ รับผิดชอบ

ในพื้นที่ห่างไกล กันดาร ได้ รบ
ั การศึกษา

ต่อสังคมและผู้อื่น ซือ
่ สัตย์สุจริต มัธยัสถ์

อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

อดออม โอบอ้ อ มอารี มี วิ นั ย รัก ษา

6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ศีลธรรม
2. ผู้ เรี ย น ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ด้ า น

เป็นบุ คคลแห่ งการเรียนรู ้ มีความรูแ
้ ละ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี

7. สถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ

กี ฬา ภาษา และอื่ น ๆ ได้ รบ
ั การพั ฒนา

เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

เต็มตามศักยภาพ

(Sustainable Development Goals:

3. ผู้ เรียน มี คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ และ

SDGs) เสริมสร้างคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตร

เป็นบุ คคลแห่ งการเรียนรู ้ คิ ดริเริม
่ และ

กับสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยจาก

สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้ มีทก
ั ษะ มี

โรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะ

ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ ภั ย คุ ก ค า ม ทุ ก รู ป แ บ บ

ของผู้ เรีย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

ที่เหมาะสม ตามวั ย มี ค วามสามารถใน

8. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ร ะบบ

การพึ่ งพาตนเอง ตามหลั กปรัชญาของ

ประกั น คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน บริห าร

เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง

จัดการตามมาตรฐานสํานักงาน

พลโลกทีด
่ ี (Global Citizen) พร้อมก้าว
สู่สากล นําไปสู่การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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นโยบาย (POLICY)
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านโอกาส
3. ด้านคุณภาพ
4. ด้านประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม
่ ีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3

ผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ

2564

1. งบประมาณ ประจําปี 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บริหารงานโดยตั้งงบประมาณ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2564 จํานวน 7,966,343 บาท จํานวน 54 โครงการ โดยมี
ผลการใช้จ่ายจริงตามงบประมาณที่ได้ รบ
ั การจัดสรรจาก สพฐ. จํานวน 4,700,000 บาท
ดําเนินการ 29 โครงการในแผนปฏิบัติการของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

ผลการใช้จา่ ยตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4,500
735,047

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม
่ ี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลํ้าทางการ

81,831

ศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษา

21,644
3,856,978

2. รายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดทําโครงการ ตามแผนปฏิบต
ั ิการ
ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ ฐาน โดยมีโครงการตามแผน
้ พืน
ปฏิบัติการ โครงการร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่น รวมทัง้ สิ้น 29 โครงการ มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
โครงการมหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชา ส่งเสริมพระพุ ทธศาสนา
พั ฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2564

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2564
โดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และเชิญชวนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดกิจกรรม
ทัง้ หมด 4 กิจกรรม (10 รายการ) รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม
2. แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
(สวดมนต์แปลไทย)
3. แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
(สวดมนต์แปลอังกฤษ)
4. คลิป VDO การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทัง้ ระบบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 3 กิจกรรม ในการนี้ได้ดําเนินการตัดสิน
การแข่งขันกิจกรรมการประกวดดังกล่าว เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 4 ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ได้รบ
ั เกียรติบัตร)
2. กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น สวดมนต์ ห มู่ ส รรเสริญ คุ ณ พระรัต นตรัย ทํ า นองสรภั ญ ญะ
(สวดมนต์แปลไทย) ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ ระดั บเหรียญทอง (ได้รบ
ั โล่ และเกียรติบัตร) โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ได้รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน (ได้รบ
ั เกียรติบัตร)
3. กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น สวดมนต์ ห มู่ ส รรเสริญ คุ ณ พระรัต นตรัย ทํ า นองสรภั ญ ญะ
(สวดมนต์แปลไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนท่านผูห
้ ญิงพรสม กุณฑลจินดา
ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ได้รบ
ั โล่ และเกียรติบต
ั ร) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ได้รบ
ั เกียรติบัตร) ประกาศผลการแข่งขัน ณ วันที่
23 กันยายน พ.ศ. 2564 จากการดําเนินการโครงการดังกล่าว ส่งผลให้นก
ั เรียน ได้เข้าถึงคุณธรรม
จริยธรรมของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น มีทักษะการศึกษาค้นคว้า และได้ มีส่วนร่วมกิจกรรม
ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด

ผลการดําเนินงาน :
1. จัดทําหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดรณรงค์วันงดสูบบุหรีโ่ ลก ประจําปี 2564 เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ในส่วน สพป.ตาก เขต 2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรีโ่ ลก (31 พฤษภาคม)
เพื่อ สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนัก เพื่อให้มีภม
ู ิค้ม
ุ กันบุหรี่ นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักในโทษพิษภัยบุหรี่ นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายผูป
้ กครองให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ เกิดกระบวนการสร้างการรับรูท
้ ี่หลากหลาย สนองนโยบาย
ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานนํ าไป รายงานการขั บเคลื่ อนงานป้องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (e-MES) โครงการป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี)่
ในเรือ
่ งบุหรี่
2. จัดทําหนังสือแจ้งโรงเรียนงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสพป.ตาก เขต 2
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ดังนี้
2.1 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์วันต่ อต้ านยาเสพติ ด (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564
โดยใช้โลโก้ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดและข้อความตามจุดเน้น สพฐ. คือ Save Zone No
New Face พื้นทีป
่ ลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ ใช้ยาเสพติด
2.2 ดํ าเนินการรณรงค์ประชาสั มพันธ์สร้างความรูแ
้ ละความเข้าใจให้ แก่ประชาชน
เนื่องในวันต่ อต้ านยาเสพติ ด (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 โดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
ช่อ งทางอื่ น ที่ มี อ ยู่ ข อง สพป.ตาก เขต 2 โดยเชื่อ มเนื้ อ หาจากเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งาน ป.ป.ส.
www.oncb.go.th การให้ความรูเ้ กีย
่ วกับโทษพิษภัยของยาเสพติด การประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้าน
ยาเสพติด เช่น อินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์การ์ตูนเกี่ยวกับยาเสพติด คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านผู้มีชอ
ื่ เสียง จํานวน 7 คลิป สารจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ
2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรภาคีใน
พื้นที่บูรณาการดําเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรูส
้ ร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อ
สร้างกระแสเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 ในห้วงเดือนมิถุนายน
ภายใต้สถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนช่วยขับเคลือ
่ นให้คนในครอบครัวงดดื่มสุราตลอด 3 เดือน
ในช่ว งเข้ า พรรษาและอาจสร้า งความเปลี่ ย นแปลงให้ พ่ อ แม่ ห รือ ญาติ อ ยากเลิ ก เหล้ า เพื่ อ
ลูกหลาน นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ทาํ ความดีถวาย
ในหลวง นักเรียนมีความรูค
้ วามเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและตระหนักในพิษภัยของการดื่ม
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รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

เครือ
่ งดื่ ม แอลกฮอล์ ลดนั ก ดื่ ม หน้ า ใหม่ ใ นเด็ ก และเยาวชน ลดผลกระทบจากการบริโ ภค
เครือ
่ งดื่ มแอลกฮอล์ เช่น ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติ ดเชือ
้ โคโรนา 2019 ลดการทะเลาะวิวาท
ลดอุ บั ติ เ หตุ ลดความสู ญ เสี ย ทรัพ ย์ สิ น เงิ น ทองและบุ ค คลอั น เป็ น ที่ ร ก
ั ช่ว ยให้ ค รอบครัว
ประหยัดค่ าซือ
้ สุ รา ช่วยทําให้ คนในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความรุนแรงในครอบครัว
และมี สุ ข ภาพกายที่แข็ ง แรง เกิ ด กระบวนการสร้า งความรับ รู ท
้ ี่ห ลากหลาย สนองนโยบาย
ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานนํ าไปรายงานการขับเคลื่ อน งานป้องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (e-MES) โครงการป้องกันสารเสพติดเหล้า/บุหรี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อเพิ่ มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ
PISA Style
ผลการดําเนินงาน :

1. ครูผส
ู้ อนโรงเรียนขยายโอกาสตระหนักและเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะ

นักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022
2. ครูผู้สอนได้รบ
ั การพัฒนาการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA
Style
3. ครูผู้สอนทีเ่ ข้ารับการพัฒนานําความรูท
้ ไี่ ด้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการประชุมพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดําเนินงาน :

1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดื อนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่า

ตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาตาก
เขต 2 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด และได้รบ
ั ความเห็นชอบให้เลื่อนเงิน
เดือนข้าราชการจากมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก)
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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2. การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิน เดื อ นข้ า ราชการ เลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้า งลู ก จ้า งประจํา และเลื่ อ น

ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก

เขต 2 ในระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เกิดประเด็น
ข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน

โครงการสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการในสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อพิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ รวมถึงวิธก
ี ารสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดย
ดําเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 279 ราย ซึง่ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จํานวน 274 ราย และผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง) จํานวน 5
ราย ดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธก
ี ารประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงาน :
1. ดําเนินการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผนงานทีว่ างไว้
2. เสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รวม 5 อําเภอ
อย่างทัว่ ถึง
3. มีการทําความเข้าใจเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาใน
สถานศึกษา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทีจ
่ ะใช้ในการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบต
ั ิงานให้ราชการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพือ
่ ทําหน้าทีจ
่ ด
ั สรรและเกลีย
่ อัตรากําลังพนักงานราชการและผูป
้ ฏิบต
ั ิงานให้ราชการ
ตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารสรรหาและแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวทีจ
่ า้ งจากเงินงบ
ประมาณรายจ่าย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประชุมคณะ
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กรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
2 ครัง้ และแต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ปีการศึกษา 2564 ประจําอําเภอ ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู บุคลากรที่
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จํานวน 116 โรงเรียน กรอกข้อมูลสภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งคณะ
ทํางานรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอัตรากําลัง เพื่อทําหน้าทีร่ วบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง
และประมวลผลข้อมูลสภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตรา
กําลังครู ปีการศึกษา 2564 จํานวน 116 โรงเรียน และ 5 โรงเรียนสาขา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบู รณ์ รายงานไปยังต้ นสั งกั ด และนํ ามาใช้เป็นฐานข้อมู ลในการบริหารอั ตรากํ าลังคนใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นํามาจัดทําแผนอัตรากําลัง
ปีการศึกษา 2565 เพื่อนํามาใช้ในการจัดสรรอัตรากําลัง เกลี่ยอัตรากําลัง รับย้าย รับโอน และ
บรรจุแต่งตั้ง ได้ตรงตามมาตรฐานวิชาเอก และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอัตรากําลัง

โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
จัดประชุมคณะกรรมการ จํานวน 12 คน และดําเนินการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติ
งานในหน้าทีต
่ ําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 58 คน เจ้าหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบ จํานวน
2 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โครงการประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู ยื่นคําร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จํานวน 6 คน และในวันที่
7 พฤษภาคม 2564 จํานวน 5 คน
2. จัดประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการย้ายข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษา กรณี พิ เ ศษจัด ประชุ ม ในวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ที ล อซู
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3. ประชุ มคณะกรรมการจัดทํารายละเอี ยดข้อมู ลตั วชี้วัดตามองค์ ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู จัดประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมทีลอซู สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
TAKES A2
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4. ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครู จัดประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทีลอซู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
5. จัดประชุ มคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่ เลี้ ยง (Coaching Team) ในการประเมิ น
สัมฤทธิผ
่ ําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 18 คน ในวันที่
์ ลการปฏิบัติงานในหน้าทีต
8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่เมย สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. จัดประชุ มคณะทํางานจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึ กษา
จํานวน 7 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่เมย สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

โครงการขับเคลื่อนการพั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ดํ า เนิ น การประชุ ม ชี้แ จง
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึ กษา (SAR) 5 อําเภอ ในรูปแบบ
สั ญ จร เมื่ อ วั น ที่ 5 - 8 เมษายน 2564 ทุ ก โรงเรีย นในสั ง กั ด สามารถจั ด ทํ า รายงาน
การประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR : Self – Assessment Report) แนวใหม่
ปีการศึกษา 2563 ส่งได้ตรงตามกําหนดเวลาที่ สํานักเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กํ าหนด และได้ รายงานในระบบ E-SAR ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ตามกําหนด ส่งผลให้
1. สถานศึ กษาทุกแห่ งมีผลการประเมินในภาพรวมและรายด้ านมาตรฐาน รายด้ าน
อยู่ในระดับดี ขึน
้ ไป
2. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สรุ ป รายงานผลการสั ง เคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น
ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) และวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพและโอกาสงานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึ กษา ปีการศึ กษา 2563 และสถานศึ กษาบางแห่ งสามารถเป็นแบบอย่างได้

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพั ฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาดําเนินการขับเคลือ
่ นโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไป ขับ
เคลื่อนให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยใช้แผนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
2) การยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
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3) การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวน
ิ ัย คุณธรรม จริยธรรม
4) การพัฒนาทักษะชีวต
ิ และทักษะอาชีพ
5) การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ
สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อนุมต
ั ิโครงการขับเคลือ
่ นโรงเรียน
คุณภาพฯและงบประมาณ จํานวน 40,000 บาท สําหรับการจัดอบรม ทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ
โดยใช้ 5 กลยุทธ์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านกล้อทอ /โรงเรียนบ้าน
แม่ตื่น /โรงเรียนบ้านนํ้าหอม /โรงเรียนบ้านสามหมื่น โดยกําหนดจัดอบรม วันที่ 8 - 9 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึง่ มีผู้เข้า
อบรมจํานวน 50 คน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. การชีแ
้ จงการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริง
2. การนําเสนอ ผลการ Swot Analysis ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึ กษา
ทัง้ 4 โรงเรียน
3. การทบทวนสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Swot Analysis
4. การวิเคราะห์ Tows Matrix ลงสู่กลยุทธ์
5. กระบวนการจัดทํา พันธกิจ
6. กระบวนการจัดทํา เป้าประสงค์
7. กระบวนการจัดทํา ตัวชีว้ ัด
8. แนวทางการจัดทําโครงสร้างของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. ชีแ
้ จงกระบวนการติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
10. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มอบเกียรติบัตร
การอบรม

โครงการจัดทําคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน RT, NT, O-NET
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 การดําเนินงานโครงการการยก
ระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน RT, NT, O-NET โดยใช้กระบวนการ 9 Steps to Sustainable
Success สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
กิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดําเนินงานดังนี้
1. กิ จกรรมการประชุ มคณะทํางานดํ าเนิ นการการยกระดั บผลสั มฤทธิท
์ างการเรียน
RT, NT, O-NETโดยใช้กระบวนการ 9 Steps to Sustainable Success สู่การปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิท
์ าง
การเรียน พ.ศ. 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด จํานวน 13 คน
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2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน RT,
NT, O-NET โดยใช้กระบวนการ 9 Steps to Sustainable Success สู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
จํานวน 2 รุน
่ ดังนี้
รุน
่ ที่ 1 ครูผู้สอนระดับชัน
้ ลัก คือ ภาษา
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 สาระการเรียนรูห
ไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จํานวน 232 คน จาก 58 โรงเรียน ระหว่าง
ในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563
รุน
่ ที่ 2 ครูผู้สอนระดับชัน
้ ลัก คือ ภาษา
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 สาระการเรียนรูห
ไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จํานวน 252 คน จาก 58 โรงเรียนและ 5
ห้องเรียนสาขา ระหว่างในวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563 สรุปในภาพรวมการดําเนินโครงการ
1) การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพือ
่ วางแผนพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้
ส่ งเสริมให้ ทุกโรงเรียนวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิท
์ างการเรียน O-NET
ป.6 และ ม.3
โรงเรียนนํามาเขียนแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน
ปีการศึกษา 2563
การสร้างความตระหนักให้กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องประชุมชีแ
้ จงแนวทาง
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาให้กับครูผู้สอนทัง้ 4 สาระ
การเรียนรูห
้ ลัก เพื่อเตรียมความพร้อมทุกโรงเรียน
2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติศึกษานิเทศก์ประจํากลุ่มโรงเรียนสร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนโดยดําเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ วางแผนการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
3) การสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการยกระดั บผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
4) สนั บ สนุ นงบประมาณให้ ทุ ก โรงเรีย นสํ า หรับ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน โดยการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
5) กํากับ ติดตาม ช่วยเหลือ และชีแ
้ นะการดําเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในประเมินคุณภาพผู้เรียน O-NET ป.6 และ ม.3

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การพั ฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลการดําเนินงาน :
ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท
้ ี่ดีและเผยแพร่การจัดกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ได้ มีคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน และกระตุ้นครูผู้สอนเพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอน
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โดยยึ ด เด็ ก เป็ น สํ า คั ญ สร้า งบรรยากาศการเรีย นรู ท
้ ี่ เ น้ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริง ให้ ผู้ เ รีย น
ได้ เรียนรูส
้ ภาพการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริงในสังคมอาทิ การเรียนรูด
้ ้ วยโครงงานเป็นฐานการเรียนรู ้
ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยในไตรมาสที่ 2 มีครูที่ออกแบบการจัดการเรียนรูท
้ ี่ดี
และสามารถเผยแพร่ได้เป็นคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอน จํานวน 21 ผลงาน สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ม อบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ในการทํางานของครู
การดํ า เนิ นงานกิ จ กรรมประชุ ม สร้า งความรู ค
้ วามเข้ า ใจและวางแผนการขั บ เคลื่ อ น
เทคนิค/วิธก
ี ารจัดการเรียนรูท
้ ส
ี่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน โดยจัด
ประชุม วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด จํานวน 20 คน
1. ครูผู้สอนมีความรูค
้ วามเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรูเ้ น้นทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ ทีม
่ ุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลัก
ทีส
่ ําคัญต่อการใช้ชวี ต
ิ การทํางาน และการเรียนรู ้ โดยเผยแพร่การจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์
2. ครูผส
ู้ อนทุกคน ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้
แบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ประกอบการเรียน
การสอนอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์ โดยจัดประกวดคลิปวิดีโอ
ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ตามแผนการจัดการเรียนรูท
้ เี่ ตรียม
ไว้ และบันทึกเป็นคลิปวิดีโอส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อ
ดํ าเนิ นการคั ดเลือก เผยแพร่ และมอบเกี ยรติ บัตร ให้ สําหรับคลิปวิดีโอประกอบการเรียน
การสอนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นประจําทุกเดื อน เพื่อเป็นกําลังใจให้ ครูที่จด
ั การเรียน
การสอนได้ดี และสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่าง แก่เพื่อนครูคนอื่นๆ ได้
3. ครูมีการดํ าเนิ นงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิ ค/วิธก
ี ารจัดการเรียนรู ้ สื่ อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และ
ผู้เรียน
4. มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูด
้ ้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพื้นทีแ
่ ละผู้เรียน
เช่น การนําเสนอผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21
5. นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พื้ นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดย
ใช้ระบบนิเทศ เป็นฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ประชุมวางแผนและสรุปงานโครงการประจําปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบต
ั ิตามมาตรการ
TAKES A2
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ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กําหนด และ
ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน เรือ
่ งมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ซึง่ แบ่งเป็นจุดทัง้ หมด 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ อําเภอท่าสองยาง จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อําเภอท่าสองยาง
จุดที่ 3 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อําเภอแม่ระมาด จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ
อําเภออุ้มผาง จุดที่ 5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อําเภอแม่สอด ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูประจําชัน
้ ป.1 - ป.3 ตัวแทนห้องละ 1 คน
ได้รว่ มกันสรุปงานโครงการประจําปีการศึกษา 2563 และร่วมกันวางแผนการดําเนินโครงการ
ประจําปีการศึกษา 2564

โครงการพั ฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา คุณธรรม
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผลการดําเนินงาน :
โรงเรีย นในสั ง กั ด เน้ นพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม พั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ ก ร
คุณธรรมทั้งระบบ ด้ วยการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน สถานศึกษาพัฒนาโดยผ่าน
นวัตกรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชีเ้ ชิงบวก ส่งผลลัพธ์เกิดอัตลักษณ์
ในชุมชนทีด
่ ี “คืนคนดีสู่สังคม” ตามปณิธาน “เราจะสร้างเด็กดี และเก่ง สู่สังคม” ร้อยละความ
พึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามสถาน
ศึ กษาคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สรุปผลกิ จกรรมสถานศึ กษาคุณธรรม (โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) สรุปผลกิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.55 อยู่ใน
ระดับคุณภาพมากทีส
่ ุด
2. ด้ านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงานมีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็น ร้อยละ
87.76 อยู่ในระดับคุณภาพมากทีส
่ ุด
3. ด้ านการอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.37 คิ ดเป็นร้อยละ 87.45 อยู่ในระดั บ
คุณภาพมากทีส
่ ุด
4. คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.88 อยู่ในระดับคุณภาพ
มากทีส
่ ุด
ร้อยละความพึงพอใจของครูและผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 70 % ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน
12 แห่ ง เป็นสถานศึ กษาคุณธรรมต้ นแบบ ครูมีนวัตกรรม และผู้บริหารมีนวัตกรรมทางการ
ศึ กษา และได้ รบ
ั การยกย่องเชิดชู เกี ยรติ รางวัลด้ านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน
ในปีการศึกษา 2564
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบ เพื่ อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการดําเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานในการเตรียมข้อมูลสร้างเครือ
่ งมือและคู่มือการยก
ระดั บผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก
เขต 2 ได้เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ
รีสอร์ท อําเภอแม่สอด โดยมีผู้เข้าประชุมจํานวน 141 คน ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชัน
้
ประถมศึ กษาปีที่ 6 และคณะวิทยากร ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ ครือ
่ งมือและแนวทางการยก
ระดั บผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน O-NET วิชาภาษาไทยด้ านการเขียนตอบแบบอัตนัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดประชุมเพื่ อพั ฒนาศักยภาพและเพิ่ มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
ของผูบ
้ ริหารการศึกษา ผูอ
้ าํ นวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
ผู้ บ ริห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ได้ รบ
ั ทราบแนวนโยบายทางการศึ กษาเป็นไปในทิศทางเดี ยวกั น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียงิ่ ขึน
้

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ
ออนไลน์ (ยูทูบเบอร์)

ผลการดําเนินงาน :
สถานศึกษาและครูมีสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของตนเองและขยายผลไปยัง
เครือข่ายในอําเภอเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้ นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จด
ั งานนิทรรศการการจัดการ
เรียนรู ้ สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนพื้นทีส
่ ูงในถิ่นทุรกันดาร และสถานศึกษา/ชมรม ทีร่ ว่ ม
การแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรูด
้ ้านทักษะอาชีพ จํานวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย
1.1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย - ทูบม
ี อ
ี าชีพ ได้แก่ การทอผ้า และการแปรรูปอาหาร
1.2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ - ผลิตภัณฑ์ขนมจากอโวคาโด้, เครือ
่ งดื่ม และภาพพิมพ์
1.3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 – ผ้าทอม้ง
TAKES A2
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2. โรงเรียนทีม
่ ี วิธ ป
ี ฏิบัติทด
ี่ ีในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านทักษะ
อาชีพ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
2.1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย (เยี่ยมชมพร้อมกับ ข้อ 1) - ต้นอ่อนทานตะวัน
2.2 โรงเรียนไทยราษฎร์คีร ี - อินคาอินสคูล (ผลิตภัณฑ์จากต้นถั่วดาวอินคา)
2.3 โรงเรียนบ้านยะพอ - ผ้าทอ และดนตรีเตหน่ากู
2.4 โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา – เบเกอร์ร ี่ และนวดลูกประคบ
2.5 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ – จักสาน ผ้าทอ ขนมอบ กาแฟ และเลี้ยงไก่ไข่
3. โรงเรียนพื้นทีส
่ ูงในถิ่นทุรกันดารทีไ่ ด้รบ
ั การคัดเลือกให้แสดงนิทรรศการด้านทักษะ
อาชีพ จํานวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย
3.1 โรงเรียนบ้านแม่โพ – ขนมเครปญี่ปุ่น
3.2 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล – ผลิตภัณฑ์ภาชนะจากกาบหมาก
3.3 โรงเรียนบ้านกล้อทอ – ผ้าทอปากาญอ
3.4 โรงเรียนชุ มชนบ้านอุ้มผาง – นั กขายน้อย (การส่งเสริมการขายในระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E – commerce)
3.5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ – ดอกไม้ใยบัว (การทําดอกไม้จากผ้าใยบัว)
3.6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 – เครือ
่ งดื่มกาแฟ และผักสวนครัว
3.7 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ – นํ้าพริกกุ้ง
3.8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ - แม่อุสุคาเฟ่ (เครือ
่ งดื่มประเภทกาแฟ)
3.9 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน – สานตะกร้า
3.10 โรงเรียนบ้านนํ้าหอม – การเพาะเห็ดนางฟ้า
3.11 โรงเรียนบ้านหนองบัว - งานเครือ
่ งยนต์เล็ก
3.12 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ – นวดลูกประคบ
3.13 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ – ช่างตัดผม
3.14 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด – กาแฟมูเซอ
3.15 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา – ช่างเชือ
่ ม
4. โรงเรียนทีม
่ ีทก
ั ษะการดําเนินงานในด้านวิชาการ จํานวน 4 โรงเรียน
ประกอบด้วย
4.1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บาํ รุง – นวัตกรรมการสอนปฐมวัย
4.2 โรงเรีย นบ้ า นห้ ว ยนกกก – นวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาในสถานการณ์
โควิด 19
4.3 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ – DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกล)
4.4 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา – นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ (RRC)
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รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน ให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการดําเนินงาน :
หน่วยตรวจสอบภายในโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้
ให้ความรูค
้ วามเข้าใจในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และส่งเสริมให้ใช้
โปรแกรมระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
ทําให้ครูทรี่ บ
ั ผิดชอบงานในด้านนี้ทงั้ คนเก่าและคนใหม่ได้เกิดความเข้าใจ มีความรูเ้ พิ่มเติมจาก
เดิมมากขึน
้

โครงการเสริมสร้างทักษะการสังเกต การดูแล และ การปรับพฤติกรรมเด็ก
นักเรียนตามหลักจิตวิทยา ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับวัย

ผลการดําเนินงาน :
จากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากบุคคลากร
ที่มีความเชีย
่ วชาญในการรักษา เยียวยา และปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนจากนักจิตวิทยาเด็ก
ในแต่ละพื้นที่ ซึง่ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
1. บริบ ทพื้ น ที่ บริบ ทในแต่ ล ะพื้ น ที่ ถื อ เป็ น ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ ท ราบถึ ง วิ ถี ก าร
ใช้ชวี ิตของเด็ กในปัจจุบันที่มีความแตกต่ างกันออกไป ด้ วยสังคม และวัฒนธรรมที่อธิบายถึง
สถานการณ์ แวดล้อมในปัจจุ บันที่มีผลต่ อความเป็นอยู่ของเด็ กแต่ ละคน ซึง่ สามารถแยกได้
เป็น 2 บริบท คือ
1) บริบทในเมือง (อําเภอแม่สอด) เมื่อเราพูดถึงคําว่า “เมือง” แน่นอนว่าเราจะนึกถึง
สถานที่ หรือพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี นอาศัยอยูอ
่ ย่างหนาแน่น ความเจริญ ในด้านสิ่งก่อสร้าง การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความสะดวกสบายทัง้ เรือ
่ งการอยู่อาศัย หรือแม้แต่อาหารการกิน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่
ได้กล่าวมาล้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทีส
่ ามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจ และพฤติกรรมของเด็ก เพราะ
สังคมเมืองในปัจจุ บันนั้นมีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งเรือ
่ งการศึกษา ความเป็นอยู่ สถานะทาง
เศรษฐกิจ ความเลื่อมลํ้าทางสังคม ความคาดหวังจากคนในครอบครัว ซึง่ ปัจจัยต่าง ๆ ทีก
่ ล่าว
มานั้นล้วนเป็นแรงกดดั นที่ทําให้ เด็ กเกิดความเครียด มากขึ้นจนบางครัง้ ก็มองไม่เห็ นคุณค่า
ในตัวเอง เพราะต้องพยายามแสดงพฤติกรรมทีส
่ ังคมยอมรับมากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง สื่อ
โซเชียลมีเดียถือเป็นอีกหนึง่ ปัญหาใหญ่ทก
ี่ ่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์กับเด็ก
2) บริบทชนบท (อําเภอแม่ระมาด อําเภอพบพระ อําเภอท่าสองยาง และอําเภอ
อุ้มผาง) นอกจากบริบทในเมืองทีส
่ ง่ ผลต่อการใช้ชวี ต
ิ ของเด็กแล้ว บริบทชนบทก็สร้างผลกระทบ
ให้เด็กได้เช่นกันแต่จะมีบางปัจจัยที่แตกต่างออกมา คือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชือ
่ ของคนเมืองท้องถิ่นทีใ่ นบางพืน
้ ทีย
่ งั คงยึดถือปฏิบต
ั ิอย่างเคร่งครัด กล่าวคือในทุก
บริบทพื้นที่ยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของแต่ละศาสนา ชนเผ่า ชาติพันธุ์
TAKES A2
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ที่ตนเองนับถือ แต่ บริบทในเมืองเริม
่ มีการประยุกต์ ผ่อนปรนไปตามสังคมนิยมในปัจจุบัน ซึง่
ต่างกับบริบทชนบทที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีนี้ขอยกประเด็นความเชือ
่
ของคนท้องถิ่นทีบ
่ างพื้นทีย
่ ังมีการบังคับให้เด็กแต่งงานกันหากทราบว่าเด็กมีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงคู่รก
ั อีกหนึง่ กรณีคือผู้ปกครองมีการหาคู่หมั้นคู่หมายไว้ให้เด็กโดยที่เด็กไม่ต้องการ จึง
ทําให้เด็กหลายคนไม่สามารถทําตามทีฝ
่ ันได้ และบางคนเลือกจบชีวต
ิ เพื่อเป็นการหลีกหนีจาก
ปัญหาทีเ่ ด็กไม่สามารถแก้ได้ ซึง่ ในปัจจุบันพบว่าเด็กทีอ
่ ยู่ในบริบทชนบทมีความเปราะบางทาง
อารมณ์ ไม่สามารถตัดสิน หรือเลือกทางเดินชีวต
ิ ของตัวเองได้ และพบว่าเด็กวัยรุน
่ อยู่ในภาวะ
ซึมเศร้าเพิ่มมากขึน
้ สรุปคือเด็กทีอ
่ ยูใ่ นแต่ละบริบทพื้นทีจ
่ ะมีลก
ั ษณะการใช้ชวี ต
ิ การแสดงออก
ถึงพฤติกรรม ทีม
่ ค
ี วามแตกต่างกันออกไปตามสังคมทีเ่ ด็กอยู่ กล่าวคือบริบทพืน
้ ทีม
่ ค
ี วามสําคัญ
อย่างยิง่ ทีม
่ ีผลต่อสุขภาพจิต และการเกิดพฤติกรรมของเด็ก หากเด็กมีความเข้มแข้งทางจิตใจ
ทีด
่ ีเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมทีด
่ ีออกมา แต่หากเด็กมีสุขภาพจิตทีไ่ ม่เข้มแข็งพอก็อาจส่งผลให้
เด็กแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์ต่อตนเองและคนรอบข้างได้
2. ข้อมูลสถิติ
2.1 ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือ รักษา และเยียวยากลุ่มเด็กวัยเรียนของกลุ่ม
งานจิตเวชเด็กฯ ในช่วงปี 2563 ทีผ
่ ่านมา จัดลําดับได้ดังนี้
1) การประเมินความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (Intelligence quotient : IQ)
2) การประเมินความผิดปกติของสมองในกระบวนการเรียนรูต
้ ่าง ๆ (Learning
Disorders : LD) หมายเหตุ : เนื่ องด้ วยสถานการณ์ โควิด19 จึงทําให้ บุคลากรแต่ ละพื้นที่
ไม่สามารถเก็บข้อมูลเด็กได้ครบ จึงไม่สามารถลงข้อมูลเชิงสถิติได้ในช่วงปีทผ
ี่ ่านมา
2.2 ข้อมูลสถิติการแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมเด็ กที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงปี
2563 ทีผ
่ ่านมา
1) โรคซึมเศร้าในวัยรุน
่
2) การฆ่าตัวตาย
3) พฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์
2.3 ข้อมูลสภาพปัญหาทีเ่ ข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ในช่วงปี 2563
1) โรคซึมเศร้าในวัยรุน
่ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็ก
ถูกละเมิดฯ ปัญหาเรือ
่ งความสัมพันธ์ ปัญหาเรือ
่ งการไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง
2) Learning Disorders : LD ความผิดปกติของสมองในกระบวนการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เช่น เรียนรูช้ า้ อ่านหรือเขียนไม่ได้
3) การแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์ เช่น ก้าวร้าว รุนแรง ติดเกมส์ ฯลฯ
3. รูปแบบการเข้าถึงบริการของสถานพยาบาลทีผ
่ ่านมา
3.1 การเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง หรือ Walk In
3.2 การขอรับคําปรึกษาผ่านช่องทางโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย อื่น ๆ
3.3 ส่งต่อเพื่อรับบริการจากองค์กรเอกชน หรือ ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่
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4. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กในการพาเด็กมารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ปัจจุบันถือว่าผู้ปกครองเริม
่ มีความตระหนักเกี่ยวกับการพาเด็กเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
เกี่ยวกับการรักษาทางใจ หรือการปรับพฤติกรรมเด็กมากขึน
้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุม
่ ผูป
้ กครอง
ที่มีความรู ้ และยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของตนเอง แต่ก็ยังมีผู้ปกครองบาง
กลุ่มที่ยังคงมองว่าการพาเด็ ก หรือบุตรหลานของตั วเองพบจิตแพทย์เป็นเรือ
่ งที่แปลกและ
ยอมรับไม่ได้ กล่าวคือการพาเด็ กพบจิตแพทย์ หรือรับการรักษาจากสถานพยาบาลขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติ ความเชือ
่ ความเข้าใจ และความตระหนักของแต่ละครอบครัว ซึง่ ประเด็นดังกล่าวถือว่า
ยังคงเป็นข้อท้าทายใหญ่สําหรับบุคลากรทีจ
่ ะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง แต่ทัง้ นี้สิ่ง
ที่สําคัญที่สุดในการรักษาเยียวยาจิตใจ หรือการปรับพฤติ กรรมเด็ กควรเกิดขึ้นจากครอบครัว
ชุมชน และสังคมเป็นหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลี่อมลํ้าทางการศึกษา
โครงการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่ อการเรียน การสอน

ผลการดําเนินงาน :
โครงการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชัน
่ เพื่อการเรียนการสอนนี้มีผลการดําเนินการ
ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทก
ั ษะในการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชัน
่ สําหรับจัดการเรียนรู ้
2. ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชัน
่ ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กับผู้เรียน

โครงการการพั ฒนาการใช้นวัตกรรมแบบฝึก อ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบน
พื้ นที่สูง ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โดยใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน

ผลการดําเนินงาน :
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ส นองนโยบายด้ า นการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จึงกําหนดจุดเน้น
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คือ “ลูกตาก 2 มั่นใจ จบชัน
้ ป. 3 อ่านออก เขียนได้ ลายมือ
งาม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสเข้าถึงการจัดการเรียน การสอนที่มีคุณภาพ
จากครูผู้สอนทีป
่ ระสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชัน
้ ป.1 – 3 โดยการ
ถ่ายทอดวิธก
ี าร กระบวนการจัดการเรียนสอนทีใ่ ช้แบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบน
พื้นทีส
่ ูง(RRC) จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผล
ให้ โรงเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนจําเป็นต้องปรับการเรียนการ
TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1
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สอนให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ โดยใช้รูปแบบวิธก
ี ารจัดการเรียนการสอน
ทีห
่ ลากหลาย เช่น รูปแบบ On – Air รูปแบบ On – Hand รูปแบบ On – Demand และ
รูปแบบ On – Line ทัง้ นี้ สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงจัดทําโครงการ
พัฒนาการใช้แบบฝึกอ่ านออกเขียนได้ สําหรับนั กเรียนบนพื้นที่สูง โดยการจัดทําคลิปวิดีโอ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยใช้แบบฝึกอ่านออก
เขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นทีส
่ ูง ซึง่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 ได้ ศึ ก ษาคลิ ป วิ ดี โ อวิ ธ ีก ารจัด
กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยและสามารถจัดใบงานหรือแบบฝึกได้ อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
2. เพือ
่ ให้นก
ั เรียนสามารถศึกษาเรียนรูค
้ ลิปวิดีโอได้ด้วยตนเองเพือ
่ ใช้ประกอบการเรียนรู ้
วิชาภาษาไทย
3. เพือ
่ ให้ผป
ู้ กครองหรือผูท
้ ส
ี่ นใจอืน
่ ๆ สามารถศึกษาคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยนําไปใช้ในการอธิบาย หรือเพิม
่ เติมความรูใ้ ห้นักเรียนในความดูแลของแต่ละครอบครัว
ในการดํ าเนินงานโครงการพัฒนาการใช้แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
มีวธิ ก
ี ารและรูปแบบการดําเนินงานดังนี้
3.1 ประชุ ม ปรึก ษาหาแนวทางการส่ ง เสริม โรงเรีย นให้ มี จัด การเรีย นการสอน
ภาษาไทยในระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้
3.2 จัดหาครูผู้สอนที่มีความรูค
้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับชัน
ี ารหรือ
้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 กําหนดเนื้อหา ระยะเวลา รวมทัง้ วิธก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ดังนี้
1) ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทก
ั ษะบันได 5 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 แจกลูกสะกดคํา ขั้นที่ 2 อ่านเป็นคํา ยํ้าวิถี ขั้นที่ 3 คัดลายมือให้น่ามอง ขั้นที่ 4 ฝึกเขียน
คํา ประโยค คิดวิเคราะห์ ขั้นที่ 5 เขียนตามคําบอกท้ายบทเรียน
2) ใช้ทฤษฎีสีในการช่วยจํา ใช้เพลงและเกมเป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียน
การสอน ใช้กิจกรรม Brain Gym ในการกระตุ้นสมองเพื่อสร้างความสนใจ
3) ครูแกนนําเครือข่ายภาษาไทยจัดสัดส่วนในการแบ่งเนื้อหาเพือ
่ จะดําเนินการ
ถ่ายทําคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ตามทีไ่ ด้รบ
ั ผิดชอบ
4) และประสานงานกับกลุ่ม ICT และ นักประชาสั มพันธ์ ดํ าเนินการถ่ายทํา
คลิ ป วิ ดี โ อการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทย นํ า ข้ อ มู ล คลิ ป วิ ดี โ อ คู่ มื อ การจัด การเรีย น
การสอน แบบฝึกนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ลงสู่เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 ช่อง YouTube
และเว็บไซต์ กลุ่มนิ เทศ โดยจะกํ าหนดลงคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเป็นรายเดื อน
เดือนละ 4 คลิปการสอน จนจบเนื้อหาในแบบฝึกจํานวน 25 บท
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5) จัดทําหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและห้องเรียนสาขาที่สนใจ
ศึกษาคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในช่องทางทีก
่ ําหนดให้ ซึง่ มีแนวทางในการ
เข้าถึงข้อมูลดังนี้
5.1 โรงเรียนทั่วไปที่มี Internet Wifi เข้าถึง สามารถเข้าไปศึ กษาคลิป
วิดีโอหรือ โหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอน และแบบฝึกนวัตกรรมได้ ตามความสนใจและ
ความเหมาะสม พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวิดีโอเพื่อสํานักงาน
เขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
5.2 กรณี โรงเรียนหรือห้ องเรียนสาขาใดที่สนใจแต่ ไม่สามารถอั พโหลด
ข้อมูลได้ เขตพืน
้ ทีจ
่ ะดําเนินการประสานกับโรงเรียนโดยตรงและจัด นําข้อมูลทัง้ หมดลงในไดร์ฟ
เก็บข้อมูลพร้อมทัง้ จัดสรรให้แก่โรงเรียนและห้องเรียนสาขา เพือ
่ ใช้ในการประกอบการเรียนการ
สอนรูปแบบผสมผสานระหว่าง On Demand และ On Hand เพื่อให้เป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่โรงเรียน ครูผู้สอนหรือนักเรียน ทีไ่ ด้ศึกษาคลิปวิดีโอ โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
5.2.1. ประเภทโรงเรียน มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม
อ่านออกเขียนได้สําหรับโรงเรียนทีน
่ ําคลิปวิดีโอ คู่มือ และแบบฝึกนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้
ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
5.2.2 ประเภทครู ผู้ ส อนมอบเกี ย รติ บั ต รการเข้ า รับ การพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
ระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา
5.2.3 เกียรติ บัตรนักเรียนจิตอาสาพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ที่ได้ รบ
ั
มอบหมายจากครูผู้สอนกรณีพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ ครูสามารถลงพื้นที่ได้ สํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 มี ค วามมุ่ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ค รู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงผูป
้ กครองในการร่วมกันขับเคลือ
่ นพัฒนาให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถลดความเหลื่อมลํ้าทางการ
ศึกษาได้อย่างแท้จริง

โครงการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา และทวิศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะทํางานร่วมประชุม ณ สพป.ตาก เขต 2 เพื่อวางแผนงาน กําหนดรูปแบบฯ และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนและส่งเสริมการศึกษา
ต่อสายอาชีพของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
2. จัดทําสื่อข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนและส่งเสริมการศึกษาต่อ
สายอาชีพของโรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 2
3. เผยแพร่ขอ
้ มูลสารสนเทศการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนและส่งเสริมการศึกษาต่อ
สายอาชีพให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
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4. ส่งรายชือ
่ กลุ่มเป้าหมายทีม
่ ีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่ อหลังจบการศึ กษาภาคบังคั บ การเลือกการเรียนต่ อผู้เรียน
ให้แก่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อส่งต่อสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากต่อไป

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่น

ผลการดําเนินงาน :
ดํ า เนิ น การจัด ทํา บั น ทึก ข้ อ ตกลงการจัด การศึ ก ษาทวิ ศึ ก ษาร่ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
แม่สอด

้ พื้ นฐานรูปแบบ การศึกษาในระบบ เพื่ อโอกาส
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน
้
การเข้าถึง การศึกษาขั้นพื นฐาน
ผลการดําเนินงาน :
1. วางแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
2. ประสานหน่วยงานเครือข่าย และเสนอร่างคําสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ กศจ.พิจารณาแต่งตั้ง
3. ติดตามการจัดทําสํามะโนประชากร เกิด พ.ศ. 2557 ปีการศึกษา 2564
4. ประชุมครูรบ
ั นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
5. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา ปีการศึกษา 2564
6. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
7. ดําเนินการรับนักเรียน ตามปฏิทน
ิ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โครงการติดตามเด็กนักเรียนหยุดเรียน การตรวจสอบ หลักฐานการศึกษา และการ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
1. ได้ แ จ้ง แนวทางการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบหลั ก ฐานการศึ ก ษาและ
การยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
2. ทบทวน และให้ คําปรึกษา เกี่ ยวกั บการจัดทําหลักฐานการศึ กษา และการยกเลิก
หลักฐานทางการศึกษา
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องส่งให้โรงเรียนในสังกัด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ผลการดําเนินงาน :
1. ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การจัด การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานโดยครอบครัว ผู้ เรีย น
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51 ราย และติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้จด
ั การศึกษา จํานวน 22 ราย
โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานทางออนไลน์
2. ดํ าเนินการแจ้งจัดสรรงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564 ประจําปีการศึ กษา 2563
ภาคเรียนที่ 2 ให้แก่ผู้จด
ั การศึกษาให้ผู้เรียน รวม 51 คน

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิ การ เด็กด้อยโอกาส
เด็กมีความสามารถพิ เศษ นักเรียนในโควตาพิ เศษ และห้องเรียนพิ เศษ

ผลการดําเนินงาน :
1. แจ้งแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สพฐ. ปีการศึกษา 2564 จากคําสั่ง สพฐ.ที่ 134/2563 ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04289/684
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ให้โรงเรียนทราบ
2. ส่งร่างคําสั่งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาระดับจังหวัด ให้ ศธจ.
ตาก พิจารณาแต่งตั้ง
3. แจ้งโรงเรียนเป้าหมายทําแบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาทีข่ อเปิดห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ เบี้องต้นส่งสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาพิจารณา
4. ดําเนินการประเมินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
ั ความเห็นชอบจาก
้ พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ได้รบ
ศึ กษาธิการจังหวัดตาก และประกาศการเปิดห้ องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
5. ดํ าเนินการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 (สอบคั ด เลื อ กรอบที่ 1) ภายใต้ ม าตรการของการประกาศสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรน่า 2564 ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การจัดการศึกษาเพื่ อพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ พั ฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่ การประเมินสถานศึกษา
พอเพี ยงและยกระดับสู่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี ยงด้านการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 116
โรงเรียน ได้รบ
ั การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาพอเพียงเกิดความยั่งยืนด้านการศึกษา
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2. โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2 ได้รบ
ั การประเมินศูนย์การเรียนรูต
้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 1 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ ข้ารับการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทงั้ ระบบทัง้ องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริหารการศึกษา
โครงการพั ฒนาการบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 (งบประจํา)
ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 สามารถบริหารงานบรรลุ ตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานเขต
พื้นทีก
่ ารศึกษา

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และพั ฒนางานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน

ผลการดําเนินงาน :
ผลการติ ด ตามการดํ า เนิ น การรายงานผลการตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. จากการวิ เ คราะห์ ก ารมอบหมายงานจากคํ า สั่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า มี ก าร
มอบหมายงานให้ ผู้ที่มีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบและปฏิบัติงานในแต่ ละเรือ
่ ง สามารถปฏิบัติงานการ
ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ได้ทก
ุ คน ผู้เก็บรักษาบัตร GFMIS Smart Card ผู้ทท
ี่ าํ การอนุมัติ
ในระบบ (ปลดบล็อก) โดยมีคําสั่งมอบหมายชัดเจน แต่พบว่า ระบบการควบคุมยังมีไม่เพียงพอ
กล่ า วคื อ ไม่ ไ ด้ กํ า หนดแนวทางการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ใ นการเข้ า ใช้ง าน ในระบบ GFMIS
ของเจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบและยังพบว่าผูท
้ ท
ี่ าํ หน้าทีจ่ ด
ั ซือ
้ จัดจ้างยังคงทําหน้าทีบ
่ น
ั ทึกวางเบิกเงิน
ในระบบ GFMIS ในบางครัง้ อีกด้วย ควรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 11
2. จากการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ ขาดความรัดกุม ไม่ได้จด
ั เรียง
เอกสารตามวันทีท
่ จ
ี่ า่ ยเงิน การสืบค้นหาเอกสาร ในแต่ละครัง้ ต้องใช้เวลานาน ควรแต่งตั้งผู้ทาํ
หน้ าที่จด
ั เก็ บและตรวจสอบเอกสารจํานวนเงิน หลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 12
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3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เพื่ อให้ ทราบว่ารายการใดที่ได้ วางเบิกแล้วตามฎี กาหรือ
เลขที่เอกสารใด และป้องกันการเบิกเงินซํ้าซ้อน หรือตกหล่น สูญหายของเอกสาร และเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เบิกเงินล่าช้า หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ปัญหาอุปสรรคใด
ในการปฏิบัติงาน อาจเกิดจากความล่าช้าของโรงเรียนส่งเบิก และเจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน ขาดความรู ้
ความเข้าใจ
4. ผูไ้ ด้รบ
ั มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบ ควรมีการสอบทานการวางเบิกในระบบ โดยนํา
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W01) ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินกับหลักฐาน
การจ่าย กรณีการจ่ายเงินตรงให้ผู้ขาย/รับจ้างและกรณีการจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ ให้ตรวจ
สอบว่ารายการขอเบิกเงินเป็นของหน่วยงานใด ชือ
่ ผู้ขาย/รับจ้าง (คู่สัญญา) เลขทีบ
่ ัญชีธนาคาร
ของผู้ขาย/รับจ้างตรงกับข้อมูลหลักผู้ขาย จํานวนเงินทีข่ อเบิกและรายการหักต่าง ๆ ระบบได้ตัด
จ่าย เงินงบประมาณถูกต้องหรือไม่

โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ผลการดําเนินงาน :
การประชุมครัง้ ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2564
1. แนะนําคณะกรรมการชุดใหม่ คณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2563 ทางกลุ่มอํานวยการได้ ทําการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ซึง่ ตามระเบียบแล้วจะ
ต้ องคัดเลือกให้เสร็จภายใน 180 วัน ซึง่ ทางเขตพื้นที่ได้ ดําเนินการ เสร็จเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ปี จะสามารถกลับมาเป็น
คณะกรรมการได้อีก 1 สมัย แต่จะมีบางท่าน ซึง่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเ่ ป็นสมัยที่ 2 แล้ว
สมัยหน้าก็จะไม่ได้เป็น ส่วนคณะกรรมการชุดนี้ได้ดําเนินการสรรหาและประกาศ ส่งเอกสารให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการประจําปี 2564 มีโครงการทีเ่ สนอทัง้ หมด 54 โครงการ งบประมาณ
7.9 ล้านบาท
3. โรงเรียนคุณภาพชุ มชน ผู้ รบ
ั ผิ ดชอบในกลุ่มนโยบายและแผนได้ ดําเนิ นการและ
ส่งข้อมูลให้ สพฐ.เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รายละเอียด เรือ่ งการดําเนินการโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้
ดําเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพืน
้ ทีโ่ รงเรียนคุณภาพชุมชน คือ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
ส่วนโรงเรียน Stand Alone คือ โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ในส่วนโรงเรียนคุณภาพชุมชน นอกจาก
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการจัดการเรียนรูแ
้ ล้วก็เชือ
่ มโยงไปยังหลักสูตรคุณภาพให้เหมาะสม
กั บบริบท ต้ องมีบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ได้ หมายถึ งครูเพียงอย่างเดี ยวแต่ หมายถึ งผู้บริหาร
ต้องเป็นผูม
้ วี ส
ิ ัยทัศน์ในการทํางานการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
เชือ
่ มโยงกั บระบบประกั นคุณภาพ นักเรียนในระดั บปฐมวัยต้ องมีสติ ปัญญา ร่างกาย สังคม
โรงเรียนคุณภาพชุมชนจะเน้นการบริหารจัดการทีม
่ ีคุณภาพสู่นักเรียนคุณภาพ
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4. แจ้งนโยบายการประเมินระดับชาติ และระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา ปีการศึกษา 2563
5. แนวทางการนิเทศปีการศึกษา 2564 ประเด็นในการนิเทศ 4 หัวข้อ
5.1 นิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด
5.2 การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ - การส่งเสริมเพื่อการนิเทศภายในโรงเรียน - การนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย
- การนิ เทศเพื่อยกระดั บผลสั มฤทธิท
์ างการเรียน ซึง่ ได้ ดําเนิ นการอยู่แล้ว - การนิ เทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ เช่น Active learning / ส่งเสริมวินย
ั นักเรียน / เพศวิถศ
ี ก
ึ ษา / การใช้สอ
ื่
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
5.3 นิเทศตามจุดเน้นและนโยบายสําคัญเร่งด่วน ปรับจุดเน้นจาก 7 ข้อ เป็น 10 ข้อ
5.4 การนิเทศตามบริบทและตามความต้องการเขตฯ และสถานศึกษา
6. การนิ เ ทศ การเยี่ ย มสนามสอบมี ก ารนิ เ ทศตามกรอบภารกิ จ 4 งาน การเยี่ ย ม
สนามสอบ จะมีคณะ ก.ต.ป.น. ร่วมเยี่ยมสนามสอบกับศึกษานิเทศก์
7. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด (1 - 31 มกราคม 2564)
ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์
8. การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2563
การประชุมครัง้ ที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 (ก.ต.ป.น.) ครัง้ ที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทีลอซู สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม สรุปผลการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1. รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2563 รูปเล่มรายงานยังไม่สมบูรณ์ หากดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วจะจัดใส่แฟ้มให้คณะกรรมการได้อ่านในครัง้ ต่อไป ส่วนการสรุปการนิเทศ จะเน้น
ประเด็นการนิเทศของ สพฐ.เป็นหลัก บูรณาการโดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน รายงานการนิเทศเมื่อจัด
ทําเป็นรูปเล่มแล้วต้ องรายงานในรูปแบบออนไลน์ให้สพฐ. ทราบ ซึง่ ศน.ญาณวุฒิ ได้ ดําเนิน
การรายงานเป็นรายไตรมาส เสร็จสิ้ นเป็นที่เรียบร้อย ในปีงบประมาณนี้ ได้ รบ
ั การสนับสนุน
งบประมาณมา 15,000 บาท
2. รายงานผลการประเมินระดับชาติ การสอบ RT ชัน
้ ป.1, NTชัน
้ ป.3, O-NET ชัน
้ ป.6,
ม.3 และ ม.6, ข้อสอบกลางของเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา ในสอบการสอบ O-NET ทางสํานักงานเขต
ไม่ได้มีการบังคับ แต่ประสงค์จะให้โรงเรียนสอบเพื่อประเมินตนเองในสถานการณ์โควิด ว่าเป็น
อย่างไร
3. การตรวจสอบหลักสู ตรสถานศึ กษา ปี 2563 กลุ่มงานหลักสู ตรได้ ส่งหนังสื อแจ้ง
ให้ โรงเรียนดํ าเนินการกรอกข้อมูล และให้ ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบว่าแต่ ละโรงเรียนได้ จด
ั ทํา
หลักสูตรอย่างไรบ้าง โดยภาพรวมโรงเรียนได้ตอบแบบสอบถามในการทําหลักสูตรครบ
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4. การนิเทศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
4.1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 เดิ ม จะเปิ ด ภาคเรีย นที่ 1 ในวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2564
สพฐ.ได้ แจ้งเรือ
่ งด่ วนให้ โรงเรียนรายงานการจัดเรียนการสอนระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2 พฤษภาคม 2564
การประชุมครัง้ ที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 (ก.ต.ป.น.) ครัง้ ที่ 3/2564 วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้ วย
คณะกรรมการและอนุกรรมการ จํานวน 19 คน ด้วยระบบ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 ร่วมประชุมครบองค์ประชุม สรุปผลการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1. นโยบาย รมต.การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
1) การวางแผนแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาทีม
่ ีอายุ
12 ปีจนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันทีฉ
่ ีด
2) ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้าน
2. รูปแบบการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีการ
ดําเนินการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
3. การวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นในสถานการณ์ แ พร่ร ะบาดเชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า
(Covid-19)
4. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.)
6. ผลการประเมิน ITA ของสํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามที่
ผลการประเมิ นฯ ของ สพป.ตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ 2564 ได้ รบ
ั คะแนนรวม 96.51
ระดับ AA ลําดับที่ 46 ซึง่ ปีงบประมาณ 2563 ได้รบ
ั คะแนนรวม 94.20 ระดับ A ลําดับที่ 38
จากจํานวน 225 เขตพื้นทีก
่ ารศึกษา
7. การคัดเลือกการรับรางวัลระดับภาค
8. ผลการแข่ ง ขั น กิ จ กรรมทางวิ ช าการเนื่ อ งในงานสั ป ดาห์ ส่ง เสริม พระพุ ท ธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2564
การเล่านิทานคุณธรรมระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
กิ จกรรมการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทํานองสรภั ญญะ
สวดมนต์แปลไทย ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง และโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ได้รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
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กิ จกรรมการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทํานองสรภั ญญะ
สวดมนต์ แปลไทย ระดั บชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

โครงการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2 เพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รบ
ั การนิเทศแบบบูรณาการ 100 % โดยใช้พื้นทีเ่ ป็น
ฐาน วิเคราะห์บริบท พาคิด พาทํานําสู่การปฏิบัติตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และระดับเขต
พื้นที่ 10 จุดเน้น
2. โรงเรีย นได้ ร บ
ั การนิ เ ทศตามจุ ด เน้ นพั ฒ นาการอ่ า นออกเขี ย นได้ สามารถชี้แ นะ
สร้างแนวทางการพัฒนาขับเคลือ
่ นยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออกของผูเ้ รียนชัน
้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยประกาศเป็นนโยบายระดับเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา การบริหารและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมงานพัฒนา “สร้างเครือข่ายการนิเทศ” จัดทําคําสั่งการดําเนินงานขับเคลื่อน ในรูปแบบ
อนุคณะกรรมการนิเทศฯ “แผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน” ระดับกลุม
่ โรงเรียนคุณภาพ การทํา
MOU ระดับเขต/โรงเรียน/ระดับห้องเรียน ให้เกิดกระบวนการวงจรคุณภาพ
3. โรงเรียนมีโครงการขับเคลือ
่ นพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ที่จะทําให้ผลค่าเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
NT นักเรียน ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O-Net ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชัน
้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 “ข้อมูลการทดสอบวัดผลระดับชาติ” ของ สพป. ตาก เขต 2 มีพัฒนาการทีส
่ ูง
ขึน
้ ตามลําดับด้วยรูปแบบ “9 STEP”
4. โรงเรีย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรีย นมี ร ะบบการจั ด การนิ เ ทศภายในโรงเรีย น โดย
“จัดทํา แผนและคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน” อย่างเข้มแข็ง สร้างเครือ
่ งมือ แผนการนิเทศ
โดยโรงเรียนใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
5. ศึ กษานิ เทศก์ ทุกคนมีการจัดทํา “คู่มือการดํ าเนิ นงานตามโครงการอย่างมีระบบ”
มีการสร้างและพัฒนาเครือ
่ งมือการนิเทศทุกปี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร
6. โรงเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจ สร้างระบบประกั นคุณภาพภายในสถานศึ กษาตาม
ประกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ตลอดจนจัด ทํา “รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)” ระดั บปฐมวัย
และขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
7. สรุ ป รายงานผลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โรงเรีย น
ทุกโรงเรียนในสังกัด พัฒนาระบบนิเทศภายในของตนเองได้พัฒนาโรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบ
การนิเทศ “ตามแนวศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน” จนเป็นทีย
่ อมรับและได้รบ
ั เกียรติบต
ั ร
จาก สพฐ.
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โครงการ สร้างเสริมพั ฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มโยบายและแผน

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1
1. จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ประชุม
เตรียมดําเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ตาก
เขต 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ได้มีการดําเนินการจัดทํารูปแบบ Model โรงเรียน
คุ ณ ภาพของชุ ม ชน “โรงเรีย นบ้ า นแม่ ร ะมาดน้ อ ย” โดยเป็ น โรงเรีย นหลั ก และมี โรงเรีย น
บ้านจกปก โรงเรียนบ้านพะละ และโรงเรียนบ้านขุ นห้ วยนกแล เป็นเครือข่าย พร้อมจัดทํา
คําของบประมาณ แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพชุมชน “โรงเรียนบ้าน
แม่ ระมาดน้ อย” เพื่ อนํ าเข้าที่ประชุ มคณะอนุกรรมการพั ฒนาการศึ กษาด้ านการศึ กษาและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก และส่ง สพฐ.ตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด
2. ประชุ มปฏิ บัติการวิเคราะห์ การจัดทําคําขอตั้ งงบประมาณประจําปี 2565 วันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก เขต 2 มีผเู้ ข้าร่วมประชุม คือ ผอ. สพป.ตาก
เขต 2 รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่ ม ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ตั ว แทนกลุ่ ม โรงเรีย น
(ประธานกลุ่ม 13 กลุ่มโรงเรียน)
3. ออกตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 ระหว่าง
วันที่ 12, 13, 17, 18 พฤศจิกายน 2563 พื้นที่ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภออุ้มผาง
อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ
4. นําเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ และงบดําเนินงาน สพฐ. เข้าระบบระหว่าง
วันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2563
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 2
1. ประชุ มจัดทําแผนปฏิ บัติการประจําปีงบประมาณ 2564 วันที่ 8 มกราคม 2564
ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อเรียงลําดับความสําคัญ ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก เขต 2
2. ประชุมกําหนดกรอบทิศทาง ตั วชีว้ ัด แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก เขต 2
3. ลงพืน
้ ทีจ
่ ด
ั ทําและขับเคลือ
่ นบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครัง้ ที่ 1
ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย และโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2564
4. การขยายชัน
้ เรียน การจัดตั้ง รวม เลิกและโอนสถานศึกษาฯ
4.1 นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบขยาย ม.4 รร.ชุ ม ชนบ้ า นท่ า สองยาง ต่ อ คณะ
อนุกรรมการด้านการพัฒนา กศจ.ตาก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
4.2 นําเสนอขอความเห็นชอบขยาย ม.4 ถึงคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
4.3 สพฐ. แจ้งมติ กพฐ. เห็นชอบให้เปิดขยายชัน
้ เรียน ม.4 รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง
TAKES A2
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ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
4.4 ประกาศขยายชัน
้ เรียนชัน
้ ม.4 รร.ชุ มชนบ้านท่าสองยาง ปีการศึ กษา 2564
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
5. รายงานความก้ า วหน้ า ข้ อ มู ล โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร/งบดํ า เนิ นงาน สพฐ.
และงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ในไตรมาส 1 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 จํานวน 300 เล่ม
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ
พร้อมเข้าร่วมประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2564
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 3
1. จั ด ทํ า รู ป เล่ ม แผนการปฏิ บั ติ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ 2564 เพื่ อ แจ้ ง ผอ.เขต
รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ก.ต.ป.น. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและให้ประชาชน
รับทราบ โดยนําไปแขวนไว้ที่เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 และแจ้งเป็นหนังสื อประชาสั มพันธ์
แจ้งเวียนโรงเรียนในสังกัด หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. จัด ประชุ ม แผนการใช้จ่า ยงบประมาณไตรมาส 3 เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมแม่เมย สพป.ตาก เขต 2 มีผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม จํานวน 25 คน
เพือ
่ กําหนดโครงการทีม
่ ค
ี วามจําเป็นทีต
่ ้องดําเนินการในไตรมาส 3 ช่วงเดือนเมษายน - มิถน
ุ ายน
2564
3. ประชุมผ่านระบบทางไกล การขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ (Video
Conference ) ในวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พร้อมให้จด
ั ส่งแผนงาน
โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคําของบประมาณ ประจําปี 2564 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
4. รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ/งบดําเนินงาน สพฐ.และ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส 2 ในระบบติ ดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
5. รายงานผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ด
ั สพฐ. รอบที่ 1 ภายในกําหนดระยะ 15 มิถน
ุ ายน
2564 จํานวน 1 กลยุทธ์ 2 ตัวชีว้ ัด ตามที่ สพฐ.กําหนด ดังนี้
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 5
ร้อยละของผูเ้ รียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์จต
ิ ใจ สังคมและสติปญ
ั ญา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการรายงาน ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์จต
ิ ใจ สังคมและสติปญ
ั ญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทัง้ 4 ด้าน
จํานวน 3,961 คน คิดเป็นร้อยละ 87.44 ระดับคุณภาพ 5
68

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

ตัวชีว้ ด
ั ที่ 8
ร้อยละของนักเรียนทีผ
่ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จํานวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชัน
้ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านระดับดีขน
ึ้ ไปตั้งแต่รอ
้ ยละ 90 ขึน
้ ไปได้ระดับคุณภาพ 5
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4
1. แผนการใช้จ่ า ยงบประมาณตามรายไตรมาส จั ด ประชุ ม ไตรมาส 4 เมื่ อ วั น ที่
1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2 ได้ รบ
ั การจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํา นวน 4,000,000 บาท ขอใช้แ ล้ ว ในไตรมาสที่
1 - 3 จํานวน 3,665,368 บาท คงเหลือใช้ ในไตรมาส 4 จํานวน 334,632 บาท โดยจัดทํา
โครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1.1 มหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชาส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2564
1.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 ประชุ มพิจารณาเลื่อนเงินเดื อนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่ าจ้างลูกจ้างประจําและ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.4 ประชุ มผู้บริหารสถานศึ กษาและบุ คลากรสังกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
1.5 พัฒนาการบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 (งบประมาณประจํา)
2. จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุ มชน ประชุ มนิเทศ กํากั บติ ดตาม
โครงการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.ด้วยระบบออนไลน์
3. การจัดตั้งโรงเรียนสาขาของสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย”
ประเมินความพร้อม ในการขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาของสถานศึกษาดังกล่าว เมือ
่ วันที่ 23 กันยายน
2564 เวลา 09.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อนําเสนอ ขออนุญาตจัดตั้งฯ เข้าทีป
่ ระชุม กศจ.
จังหวัดตาก
4. ประชุมงบประมาณเหลือจ่าย ประจําปี 2564 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
การบริห ารงบประมาณเงิ น เหลื อ จ่า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้ จด
ั สรรงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาตาก เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด และได้ สรุป
เงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ ที่ 2 เพื่อนําไปบริหารจัดการสํานักงานฯ
และโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม/หน่วย ในสํานักงานฯ และโรงเรียนในสังกัด แจ้งขอใช้งบประมาณ
เงินเหลือจ่าย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จด
ั สรรงบประมาณให้เพิ่มเติม
เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสั งกั ดตามภาระงานและการติ ดตามพัฒนาคุณภาพการศึ กษา แก้ ปัญหาโรงเรียนที่ได้ รบ
ั
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ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแก้ปญ
ั หาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนทีจ
่ าํ เป็น
5. จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อําเภอแม่สอด จํานวนสถาน
ศึกษาทัง้ หมด 121 แห่ง จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 52,199 คน งบประมาณ 104,398,000 บาท
โรงเรียนทีม
่ ิใช่หน่วยเบิก 120 แห่ง นักเรียน 49,539 คน เป็นเงิน 99,078,000 บาท
โรงเรียนทีเ่ ป็นหน่วยเบิก 1 แห่ง (บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง) นักเรียน
2,660 คน เป็นเงิน 5,320,000 บาท
6. รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ/งบดําเนินงาน สพฐ.และ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส 3 ในระบบติ ดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
7. รายงานผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ด
ั สพฐ. รอบที่ 2 ภายในกําหนดระยะ 15 กันยายน
2564 ทุกตัวชีว้ ัดประเมินระดับคุณภาพอยู่ทรี่ ะดับ 5
8. ร่วมกับกลุ่มนิเทศติ ดตามและประเมินผล ประสานและจัดทํารายงานตรวจราชการ
และติ ดตามประเมินผลการจัดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และ
กรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2564 ของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรน
ิ ทร์ แก้วมณี)
รับการตรวจทีศ
่ ึกษาธิการจังหวัดตาก โดยระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
9. รายงานข้อมูลเร่งด่วนแบบไม่เป็นทางการตามแบบรายงานอุทก
ุ ภัย ตามที่ นายชนะ
สุ่มมาตย์ ผู้เชียญชาญ สพฐ. รับผิดชอบพื้นทีเ่ ขตตรวจราชการที่ 17 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
โดยมีสถานศึกษาทีไ่ ด้รบ
ั ความเสียหายจากอุทก
ุ ภัยในอําเภออุม
้ ผาง จํานวน 1 โรงเรียน แต่มค
ี วาม
เสียหายเล็กน้อยสามารถจัดการเรียนการสอนได้ จํานวนครูทป
ี่ ระสบภัยจํานวน 8 คน นักเรียน
จํานวน 61 คน

โครงการพั ฒนาสมรรถนะและเพิ่ มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการดําเนินงาน :
จัดประชุ มเพื่ อพั ฒนาสมรรถนะและเพิ่ มประสิ ทธิภาพและมี การปฎิ บัติโดยการปรับ
ภูมท
ิ ศ
ั น์สาํ นักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดเมือ
่ วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1
1. ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา ครัง้ ที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่
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4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 212 คน ประกอบด้ วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รบ
ั ทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธก
ี ารพัฒนาการศึกษา ข่าวสาร อย่างถูกต้อง
สมํ่าเสมอ มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ประชุ มคณะผู้ บริหาร และผู้ อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ณ ห้ องประชุ ม ผอ.เขต
ทุกวันพุธ หลังจากฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 แจ้งข้อราชการ และ
ให้ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รายงานความก้าวหน้าของการทํางานแต่ละกลุ่มงาน และภารกิจที่
กลุ่มงานจะดําเนินการในสัปดาห์ถัดไป
3. ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก เขต 2 มีการจัด
ประชุมทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพือ
่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ ประสาน
งานในการทํางานรวมกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ตาก เขต 2
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 2
1. ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบ
ั ทราบทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษา รูปแบบวิธก
ี ารพัฒนาการศึกษา ข่าวสาร อย่างถูกต้อง สมํ่าเสมอ มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และนําไปสู่ การปฏิบัติท่ีมีประสิ ทธิภาพเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. ประชุ มคณะผู้ บริหาร และผู้ อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ณ ห้ องประชุ ม ผอ.เขต
ทุกวันพุธ หลังจากฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 แจ้งข้อราชการ และ
ให้ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รายงานความก้าวหน้าของการทํางานแต่ละกลุ่มงาน และภารกิจที่
กลุ่มงานจะดําเนินการในสัปดาห์ถัดไป
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 3
1. ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านพบพระ อําเภอพบพระ เนื่องจาก ณ เดือนเมษายน อําเภอพบพระ ยังไม่เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุด จึงสามารถจัดประชุมได้ ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 197 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบ
ั ทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธก
ี าร
พัฒนาการศึกษา ข่าวสาร อย่างถูกต้อง สมํ่าเสมอ มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
คิดทีเ่ ป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติทม
ี่ ีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ประชุ มคณะผู้ บริหาร และผู้ อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ณ ห้ องประชุ ม ผอ.เขต
ทุกวันพุธ หลังจากฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 แจ้งข้อราชการ และ
ให้ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รายงานความก้าวหน้าของการทํางานแต่ละกลุ่มงาน และภารกิจที่
กลุ่มงานจะดําเนินการในสัปดาห์ถัดไป
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ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4
1. ประชุมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ด้วยระบบ
ออนไลน์ Google Meet ผู้เข้าร่วมประชุม สถานศึกษา 116 โรงเรียน ประกอบด้ วยผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบ
ั ทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธก
ี าร
พัฒนาการศึกษา ข่าวสาร อย่างถูกต้อง สมํ่าเสมอ มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
คิดทีเ่ ป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติทม
ี่ ีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ประชุมคณะผูบ
้ ริหาร และผูอ
้ าํ นวยการกลุม
่ ทุกกลุม
่ งาน โดยใช้ระบบออนไลน์ Google
Meet ทุกวันพุธ หลังจากฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อ ผอ.สพป. ตาก เขต 2 แจ้งข้อราชการ
และให้ ผอ.กลุม
่ งานทุกกลุม
่ งาน รายงานความก้าวหน้าของ การทํางานแต่ละกลุม
่ งาน และภารกิจ
ทีก
่ ลุ่มงานจะดําเนินการในสัปดาห์ถัดไป

่ มความสัมพั นธ์ภายใน สํานักงานเขตพื้ นทีก
่ ารศึกษาประถม
โครงการแข่งขันกีฬาเชือ
ศึกษาตาก เขต 2
ผลการดําเนินงาน :
บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ตาก เขต 2 ได้ ออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และ
เป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างสั มพันธ์ไมตรี มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ รูแ
้ พ้
รูช้ นะ รูอ
้ ภัย มีนํ้าใจนักกีฬา

โครงการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไป เพื่ อบริหารการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
ครูผู้รบ
ั ผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่ง จํานวน 121 คน มีความรู ้
และความเข้าใจทีถ
่ ูกต้องในการกรอกและรายงานข้อมูลทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.กําหนด
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สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ขั บ เคลื่ อ น
กลยุทธ์และจุดเน้นผ่านโครงการ กิจกรรม
วิธก
ี ารต่าง ๆ ทีห
่ ลากหลายและการมีส่วน
ร่ว มจากทุก ภาคส่ ว น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
สําเร็จ แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และสถานศึกษา ได้รบ
ั การยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รบ
ั
รางวัล ทัง้ ระดับประเทศ ระดับภาค เป็นทีน
่ ่าชืน
่ ชมยินดียิง่
จึงได้ประมวลภาพแห่งความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ทีไ่ ด้จากการดําเนินการ ในภาพรวม
ของเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนรวม

ระดับ

ผลการประเมิน

96.51

AA

ผ่าน

ผลการติดตาม ประเมิน การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตามตัวชีว้ ด
ั แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

ร้อยละ 80

บรรลุ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวชีว้ ด
ั 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา

TAKES A2
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ตัวชีว้ ด
ั 8 ร้อยละของนักเรียนทีผ
่ ่านการ

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

ร้อยละ 70

บรรลุ

ร้อยละ 80

บรรลุ

ร้อยละ 80

บรรลุ

ร้อยละ 100

บรรลุ

ร้อยละ 80

บรรลุ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขน
ึ้ ไป
ตัวชีว้ ด
ั 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รบ
ั การพัฒนา
ให้มีความรู ้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวต
ิ อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายทีเ่ ป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ
ที่ 21
ตัวชีว้ ัดที่ 14.1
ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ตัวชีว้ ัดที่ 14.2
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลือ
่ มลํ้าทางการศึกษา

ตัวชีว้ ด
ั 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชีว้ ัดที่ 15.2
นักเรียนชัน
่ บ
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีจ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ
ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชีว้ ด
ั 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์

ระดับคุณภาพ
ใช้ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

การเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ

ราชการ 4.0
ของ กพร. สพฐ.

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบ่งชีท
้ ี่ 1 สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษามีผลงานทีแ
่ สดงความ

ดี

สําเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชีท
้ ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีท
้ ี่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ดีมาก

คุณภาพตามหลักสูตร ประกอบด้วย
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์
และการเขียน
ตัวบ่งชีท
้ ี่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบ
ั สิทธิและโอกาสทางการศึกษา

ดีเยี่ยม

ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับทีส
่ ูงขึน
้ หรือมี ความรู ้
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
1) จํานวนประชากรวัยเรียนทีม
่ ีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนชัน
้ ป.1
2) อัตราการออกกลางคันลดลง
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับทีส
่ ูงขึน
้ ของผู้เรียนทีจ
่ บชัน
้ ป.6/
ม.3 /ม.6
TAKES A2
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กลยุทธ์

ระดับคุณภาพ

4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม
่ ีความต้องการพิเศษ
ได้รบ
ั การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบ
ั การศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส
และเด็กทีม
่ ีความสามารถพิเศษ
5) ผู้เรียนชัน
้ ละทักษะพื้นฐานในการประกอบ
้ ม.3 มีความรูแ
อาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ
ตัวบ่งชีท
้ ี่ 6 ผู้รบ
ั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทัง้ การให้บริการ

สรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 3
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ดีเยี่ยม

ดีมาก

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจ

นอกจากการขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ต ามนโยบายแล้ ว ในส่ ว นของภารกิ จ ประจํา กลุ่ ม
ต่ า ง ๆ ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ ดํ า เนิ น งานโดยมี
ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
1. งบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2564
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

งบประมาณ

1

ก่อสร้างอาคารเรียน

12 หลัง

88,167,700.00

2

ก่อสร้างส้วม

5 หลัง

2,681,200.00

3

ก่อสร้างบ้านพักครู

2 หลัง

1,896,200.00

4

ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์

2 สนาม

580,800.00

5

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31 แห่ง

14,155,800.00

6

ครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สํานักงาน

24 รายการ
รวม

7,957,320.00
115,439,020.00

งบบุคลากร
1

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวม

123

33,121,900.00

123

33,121,900.00

งบดําเนินงาน
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1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

36

3,908,400.00

2

ธุรการโรงเรียน

55

10,446,000.00

3

ธุรการโรงเรียนจ้างเหมา

57

6,391,200.00

4

นักการภารโรง

45

5,183,300.00
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ลําดับที่

รายการ

จํานวน

งบประมาณ

5

ครูขั้นวิกฤต

84

15,037,913.00

6

ครูดูแลนักเรียนพักนอน

8

939,530.00

7

พนง.รักษาความปลอดภัยและ
พนง.ทําความสะอาด

3

336,360.00

8

ครูวท
ิ ย์คณิต

12

2,367,000.00

9

ครูพระราชดําริ

54

8,276,400.00

10

ครูผู้ทรงคุณค่า

4

612,000.00

11

บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.

8

1,667,390.00

รวม

366

55,165,493.00

งบอุดหนุน
1

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

201,154,055.00

2

การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ

500,873.00

3

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

36,784,500.00

4

นักเรียนพักนอน

46,130,060.00
รวม

284,569,488.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

488,295,901.00

2. งบประมาณจากสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการ
ในเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และให้โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน 121 โรงเรียน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เก็บข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกเรือ
่ งตามกําหนดเวลา

TAKES A2
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผลการดําเนินงานโดยสรุป
ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ได้ รบ
ั จัดสรรทั้งสิ้ น 512,684,769.00 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปดังนี้
ที่

รายการ
งบประมาณ

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน
(PO)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ

1

งบบุคลากร

32,234,500.00

32,116,442.65

-

118,057.35

99.63

2

งบดําเนินงาน

79,750,223.00

67,176,703.98

12,204,491.44

369,027.58

84.23

37,500,377.93

3

งบลงทุน

106,132,020.00

66,893,464.88

1,738,177.19

63.03

4

งบอุดหนุน

292,225,396.00

292,137,567.00

87,829.00

99.97

5

งบรายจ่ายอื่น

2,342,630.00

2,175,131.62

167,498.38

92.85

รวม

512,684,769.00

460,499,310.13

2,480,589.50

89.82

49,704,869.37

2. บริการสวัสดิการ One Stop Service ดังนี้
ข้าราชการ แยกเป็น
ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ
ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ
ข้าราชการบํานาญ แยกเป็น
ค่ารักษาพยาบาล
เป็นเงินงบประมาณ
ค่าการศึกษาบุตร
เป็นเงินงบประมาณ

1,738,301.84 บาท
2,973,575.00 บาท
760,192.50 บาท
186,970.00 บาท

3. สรุปค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563 - 2564
งบประมาณ

รายการ
งบประมาณ

ที่
1

ค่าไฟฟ้า

2

ค่านํ้าประปา

3

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

4

2563

2564

เพิ่ม /ลด

508,789.36

468,140.42

-40,648.94

2,680.35

10,391.76

+7,711.44

106,144.00

99,137.22

-7,006.78

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

16,900.00

20,598.57

+3,698.57

5

ค่าโทรศัพท์สํานักงาน

15,799.86

15,502.92

-296.94

6

ค่าไปรษณีย์

153,001.40

132,585.00

-20,416.40

803,314.97

746,355..89

-56,959.08

รวม
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กลุ่มอํานวยการ
ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มอํานวยการ มีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. การรับ – ส่งเอกสารระบบ My - office ปีงบประมาณ 2563 - 2564
ที่
1

ฉบับ

รายการ

2563

2564

เอกสารระบบ My - office ภายในสํานักงาน
- รับหนังสือราชการ

27,817

29,183

- ส่งหนังสือราชการ

5,341

5,140

33,158

34,953

รวม

2. สถิติการใช้ห้องประชุมประจําปีงบประมาณ 2564
ห้องประชุมพาเจริญ
จํานวน
ห้องประชุมแม่เมย
จํานวน
ห้องประชุมแม่ตะลอ
จํานวน
ห้องประชุมทีลอซู
จํานวน

39
11
40
174

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

3. สรุปผลค่าใช้จา่ ยงานยานพาหนะเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 - 2564
งบประมาณ
บาท
191,648.00

ลิตร

684,125.54

บาท

2564
5,655.54

8,250.26.00
-

ค่าซ่อมบํารุงรักษารถยนต์

378,719

2

312,572.69

นํ้ามันเชือ
้ เพลิง

ลิตร

12,033.20

1

บาท

-

ลิตร

2563

-

2562

254,793.50

รายการ

353,323.00

ที่
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2563
จากการจัดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึง่ เป็นการประเมินโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้
50
40
30
20
10
0
ปี 2562
ปี 2563

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

42.10
49.21

26.50
34.74

26.74
25.90

30.22
34.79

ปี 2562

ปี 2563

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 และ ปีการ
ศึ กษา 2563 มีการประเมินจํานวน 4 กลุ่มสาระ วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนลดลงจาก ปีการศึกษา 2562 จํานวน
1 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู ้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิชาคณิตศาสตร์
และในปี ก ารศึ ก ษา 2563 วิ ช าภาษาไทย มี ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละสู ง สุ ด คื อ 49.21 วิ ช า
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดร้อยละ 25.9
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ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2563
จากการจัดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึง่ เป็นการประเมินโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้
50
40
30
20
10
0
ปี 2562
ปี 2563

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

48.97
48.23

27.83
28.38

21.06
27.95

28.46
21.40

ปี 2562

ปี 2563

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา
2563 มีการประเมิน จํานวน 4 กลุม
่ สาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิท
้ จาก ปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 กลุ่มสาระ
์ างการเรียนเพิ่มขึน
วิชา คือกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
และในปี ก ารศึ ก ษา 2563 วิ ช าภาษาไทย มี ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละสู ง สุ ด คื อ 48.23 วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดร้อยละ 21.4
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2563
จากการจัดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึง่ เป็นการประเมินโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้
35
30
25
20
15
10
5
0
ปี 2562
ปี 2563

ภาษาไทย

สังคม

31.47
34.70

31.52
32.50
ปี 2562

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
21.51
22.30

16.58
16.90

25.62
26.62

ปี 2563

จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 และ ปีการ
ศึกษา 2563 มีการประเมิน จํานวน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิท
้ จากปีการศึกษา
์ างการเรียนเพิ่มขึน
2562 ทุกกลุ่มสาระวิชา
และในปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย มีคา่ เฉลีย
่ ร้อยละสูงสุด คือ 34.7 วิชาคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดร้อยละ 16.9
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ผลการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
ด้าน

ปี 2562

ปี 2563

ผลต่าง

คณิต

40.25

39.07

-1.18

ภาษาไทย

40.40

42.47

2.07

ค่าเฉลี่ย 2 ด้าน

40.33

40.91

-0.58

ค่าเฉลี่ยคะแนนพั ฒนาการปีการศึกษา 2562-2563
50
40
30
20
10
0
-10
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ปี 2562

40.25

40.40

ปี 2563
ผลต่าง

39.07
-1.18

42.47
2.07

ปี 2562

ปี 2563

ผลต่าง
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
ระดับการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาเอก

5

3

8

ปริญญาโท

118

637

755

ปริญญาตรี

412

825

1,237

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

535

1,465

2,000

2. ข้อมูลการจัดทําบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 มีผู้มารับบริการทําบัตร จํานวน 580 ใบ
ปีงบประมาณ 2564 มีผู้มารับบริการทําบัตร จํานวน 410 ใบ

3. จํานวนผู้ ที่ได้ รบ
ั พระราชทานเครือ
่ งราชอิ สริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2563 ได้ รบ
ั
พระราชทานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
ที่

ชัน
้ ตรา

1
2

ชัน
้ สายสะพาย
ป.ช.
ป.ม.

1
2
3
4
5
6

ชัน
้ ตํ่ากว่าสายสะพาย
ท.ช.
ท.ม.
ต.ม.
ต.ช.
จ.ม.
ร.จ.พ. (เหรียญจักรพรรดิมาลา)

1
2
3

พนักงานราชการ
บ.ช.
จ.ม.
บ.ม.
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จํานวน
1
2
171
73
259
2
2
59
19
1
1

ที่
1
2

ชัน
้ ตรา

จํานวน

ลูกจ้างประจํา
จ.ม.
บ.ช.

4
1
รวม

595

4. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสํานักงานเขตฯ) ปีงบประมาณ
2563 – 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน (ของแต่ละปี)
กรอบอัตรา ปีงบประมาณ
ตามโครงสร้าง
2563

ปีงบประมาณ
2564

ที่

ตําแหน่ง

1

ผอ. สพป.ตาก เขต 2

1

1

1

2

รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2

3

3

3

3

ศึกษานิเทศก์

21

13

13

4

บุคลากรตามมาตรา 38 ค.(2)

46

34

35

5. สํานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีงบประมาณ 2564 มีการ
บรรจุข้าราชการครู จํานวน 4 ครัง้ ข้าราชการครูทไี่ ด้รบ
ั บรรจุ จํานวน 24 คน ย้ายผู้บริหาร 18
คน ย้ายครูผู้สอน 313 คน ช่วยราชการ 1 คน ย้ายสับเปลี่ยน - คน
ที่

รายการ

จํานวน (ครัง้ )
4

จํานวน (คน)

1

บรรจุข้าราชการครู

24

2

ย้ายผู้บริหาร

18

3

ย้ายครูผู้สอน

313

4

ช่วยราชการ

1

5

ย้ายสับเปลี่ยน

-
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ในปี ง บประมาณ 2564
นําเรือ
่ งเข้าทีป
่ ระชุม กศจ. จํานวน 2 ครัง้ โดยมีสรุปผลการดําเนินการประชุมดังนี้

สรุปสาระสําคัญ

จํานวน
(ราย)

1 อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

43

2 อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชํานาญการ

75

3 การพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1 ตุลาคม 2563
1 เมษายน 2564
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2,344
2,258

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปี ง บประมาณ 2564 กลุ่ ม ส่ ง เสริม การจัด การศึ ก ษา มี ผ ลการดํ า เนิ นงานโดยสรุ ป
ดังนี้
1. โครงการ “การจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงต่ อโรคและภั ยสุ ขภาพใน
กลุ่มวัยเรียน และเด็กเล็ก (อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก บุหรี่ แอลกอฮอล์ และป้องกันเด็ก
จมนํ้า)
1) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
2) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
3) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
2. ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประจําปี 2564 ดังนี้
จํานวน
(ทุน)

โรงเรียน

1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุน
่ ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1

บ้านแม่ระเมิง

12,500.00

2 ทุนมูลนิธริ ว่ มจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนฯ

1

ป่าไม้อุทศ
ิ 4

4,000.00

ที่

ชือ
่ ทุนการศึกษา

ิ รมราชานุสรณ์
3 ทุนการศึกษามูลนิธบ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี
ประจําปีการศึกษา 2564

รวมเป็นเงิน

ชุมชนบ้าน
1

แม่ตาวกลาง
มิตรภาพ

2,000.00

ที่ 26
รวม

18,500.00
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สิทธิในการเข้าถึงเรือ
่ งของโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 2 ได้ ดําเนินการจัดให้มีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและ
หลากหลาย เช่น ห้ อ งเรีย นสาขาของโรงเรีย นที่ ต้ั ง อยู่ ต ามหย่ อ มบ้ า นในพื้ น ที่ ภู เขาสู ง และ
ทุ ร กั น ดาร การร่ว มมื อ การจัด การศึ ก ษากั บ องค์ ก รศาสนา ความร่ว มมื อ กั บ องค์ ก รเอกชน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนคละชัน
้ ฯลฯ ตลอดจนถึง
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รบ
ั นักเรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ
สําหรับในด้ านของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ มีการจัดตั้ งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือเด็ กนั กเรียน (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2) ได้ ดําเนิ นการในการคุ้มครองสิ ทธิในด้ าน
ของการไม่ได้รบ
ั ความเป็นธรรมทางการศึกษา การถูกกระทําความรุนแรง หรือการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ผลการดําเนินงานทีเ่ ป็นกรณีสําคัญ ดังนี้
ระหว่าง
ต.ค 63 – ก.ย 64
จํานวน (ราย)

เหตุ/กรณี
1. กรณีถูกล่วงละเมิด
- ระหว่างครู/บุคลากรทางการศึกษากับเด็ก
- ระหว่างบุคคลอื่นกับเด็ก

-

2. เหตุความรุนแรง
- ระหว่างเด็กกับเด็ก

-

3. กรณีไม่ได้รบ
ั ความเป็นธรรมทางการศึกษา

-

4. กรณีอื่น ๆ
- พฤติกรรมไม่เหมาะสม
- อุบัติเหตุ
- ถูกกระทําความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว

1
รวม

1

ทั้งนี้ได้ จด
ั ให้มีระบบการแจ้งเหตุและการรายงานผ่านระบบ LINE office Account,
รายงานผ่านเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2 และสายด่วน
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รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ให้ความสําคัญของการเรียน
ต่ อของนักเรียน ในเขตพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยมีการขยายช่วงชัน
้ ให้กับ
โรงเรียนจนถึงชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 โรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียน ในพื้นทีใ่ ห้ได้เข้าเรียน
ได้อย่างทัว่ ถึง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแนะแนวการศึกษาต่อชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีกทัง้ ยังมีการให้หน่วยงานการศึกษาทีจ
่ ด
ั การเรียนการสอนในเรือ่ งของอาชีพ ได้มีการแนะแนว
และ Open House เช่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง วิทยาลัยศิลป
หัตถกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคนิค
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ จัด ทํา โครงการเรีย นร่ว ม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบทวิศึกษา) ในงบประมาณ 2562 โรงเรียน
ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
มีจาํ นวนนักเรียนทวิศึกษา ปีการศึกษา 2564 จํานวนรวมทัง้ สิ้น 257 คน และมีผส
ู้ ําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอาชีวศึกษา จํานวนรวมทัง้ สิ้น 87 คน ดังนี้
ที่

โรงเรียน

ม.4

ม.5

ม.6

จบการศึกษา

1

บ้านกล้อทอ

-

13

17

18

2

ป่าไม้อุทศ
ิ 4

-

40

79

32

3

บ้านแม่อุสุวท
ิ ยา

-

25

48

20

4

ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
(บ้านเปิงเคลิ่ง)

-

15

26

17

-

93

164

87

รวม

หมายเหตุ

TAKES A2
A N N UA L R EP ORT 2 0 2 1

91

สํานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ทาํ การคัดกรองข้อมูลจาก ทร.14
เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลติดตามนักเรียนว่าเด็กได้เข้าเรียนครบทุกคนหรือไม่ โดยสภาพการณ์ปกติ
ของโรงเรียนจะมีเด็กทีไ่ ร้สัญชาติทอ
ี่ พยพมาจากประเทศเมียนมา ติดตามผูป
้ กครองมาทํางานใน
ประเทศไทย ซึง่ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนอพยพไปมาระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่ออัตราการออก
กลางคันสําหรับนักเรียนไร้สัญชาติเข้ามาเรียนโรงเรียนในสังกัด
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผลในการ
ดําเนินงานด้ านโอกาสทางการศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน โดยสรุปการรายงานดังนี้
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ปีการศึกษา

จํานวนนักเรียน

จํานวนนักเรียน
ออกกลางคัน

2561

48,306

107

0.22

2562

49,028

0

0.00

2563

50,061

4

0.0079

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2564

ร้อยละ

จัดทําแผนการนิเทศติดตาม

ประชุม ก.ต.ป.น.

ประชุมผู้บริหาร

ะดับ
โครงการจัดทําคลังข้อสอบเพื่ อการยกร
ET โรงเรียนในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT , O-N
ษาตาก เขต 2
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

เสวนาวิชาการ

สูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียน

การอบรมสร้างความเข้าใจการนําหลัก

ษา
ทางการประเมิน ITA Online สถานศึก
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนว

จบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง
โครงการโรงเรียนสุจริต การอบรมสร้างเพ
มสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(บริษัทสร้างการดีสู่ 4.0) ภายใต้โครงการเสริ
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา

ประชุมติดตามงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี รายไตรมาส

น้กเรียน
มเจลให้กับนั
มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยพร้อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดสอบวัดผลนักเรียนโฮมสคูล
(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)

บรรณาธิ
บรรณาธิ
การ
การ
ที่ปรึที
ก่ป
ษา
รึกษา
นายปินายปิ
ลัทธ์ ลัทธ์ อุดมวงษ์
อุดมวงษ์ ผู้อํานวยการสํ
ผู้อํานวยการสํ
านักงานเขตพื
านักงานเขตพื
้นทีก
่ ารศึ
้นทีกก
่ ษา
ารศึกษา
ประถมศึ
ประถมศึ
กษาตาก
กษาตาก
เขต 2เขต 2
นายสุนายสุ
ทศ
ั น์ ทศ
ั น์ ศรีดาเดช
ศรีดาเดช รองผู้อรองผู
ํานวยการสํ
้อํานวยการสํ
านักงานเขตพื
านักงานเขตพื
้นทีก
่ ารศึ
้นทีกก
่ ษา
ารศึกษา
ประถมศึ
ประถมศึ
กษาตาก
กษาตาก
เขต 2เขต 2
นายพงศ์
นายพงศ์
ศาสตร์
ศาสตร์
ไพรสินไพรสิ
ธุ์ นธุ์

รองผู้อรองผู
ํานวยการสํ
้อํานวยการสํ
านักงานเขตพื
านักงานเขตพื
้นทีก
่ ารศึ
้นทีกก
่ ษา
ารศึกษา
ประถมศึ
ประถมศึ
กษาตาก
กษาตาก
เขต 2เขต 2

นางเมตตา
นางเมตตา แสวงลาภ
แสวงลาภ รองผู้อรองผู
ํานวยการสํ
้อํานวยการสํ
านักงานเขตพื
านักงานเขตพื
้นทีก
่ ารศึ
้นทีกก
่ ษา
ารศึกษา
ประถมศึ
ประถมศึ
กษาตาก
กษาตาก
เขต 2เขต 2

คณะทํ
คณะทํ
างานางาน
นางอมราพร
นางอมราพรสุรย
ิ ะวรรณ
สุรย
ิ ะวรรณนักจัดนัการงานทั
กจัดการงานทั
ว่ ไปชําว่ นาญการพิ
ไปชํานาญการพิ
เศษ เศษ
ปฎิบัตปฎิ
ิหน้บาัต
ทีิห
ผ
่ น้
ู้อาํ ที
นวยการกลุ
ผ
่ ู้อํานวยการกลุ
่มนโยบายและแผน
่มนโยบายและแผน
นางสาวรั
นางสาวรั
กสิตากสิตุ
ต่น
า จันตุทร์
่นจันทร์ นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํ
นโยบายและแผนชํ
านาญการ
านาญการ
นายพรเทพ
นายพรเทพ เกื้อเม่เกื
ง ้อเม่ง

นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํ
นโยบายและแผนชํ
านาญการ
านาญการ

นางเพ็นางเพ็
ญประกาย
ญประกาย
ยะล้อม
ยะล้อม

เจ้าพนัเจ้กางานชํ
พนักางานชํ
นาญงาน
านาญงาน

นางสาวนิ
นางสาวนิ
ศารัตน์
ศารั
เรืตอน์งสกุ
เรืล
องสกุล อัตราจ้อัาตงราจ้
สพป.ตาก
าง สพป.ตาก
เขต 2เขต 2

ผู้รวบรวม
ผู้รวบรวม
/ เรีย
/ บเรี
เรียยบเรี
ง /ยงจัด/ทํจัาด
รูป
ทํเล่
ารูม
ปเล่ม
นางนิธนางนิ
น
ิ ันท์ธน
ิ ันท์ รัฐจิตติรัฐพจิงศ์
ตติพงศ์นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํ
นโยบายและแผนชํ
านาญการ
านาญการ

ผู้สนัผูบ้สสนุ
นับนสนุ
ข้อนมูข้ลอมูล
บุคลากรสํ
บุคลากรสํ
านักงานเขตพื
านักงานเขตพื
้นทีก
่ ารศึ
้นทีกก
่ ษาประถมศึ
ารศึกษาประถมศึ
กษาตาก
กษาตาก
เขต 2เขต 2

